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Аbstract 

This article notes that the social danger of crime is expressed in damage to both material and moral to indi-

vidual citizens and society as a whole. The opinion is substantiated that direct harm from crime should be divided 

into direct damage of a material nature and direct damage to a personal character. It is indicated that it is especially 

difficult to determine and calculate the consequences of criminal offenses committed against an individual. It is 

possible to calculate the costs of treatment and medications for a person who has become a victim of a criminal 

offense as direct material damage, but it is considered impossible to determine in monetary terms moral and psy-

chological losses, an insult to honor and dignity, a change in the attitude of a person to the environment and himself 

after a committed criminal offense as direct personal injury. In addition, different people experience the conse-

quences of criminal offenses differently. Especially moral and psychological stress grows when it comes to mur-

ders, harm to health, rape. So, for example, when studying the phenomenon of drug crime, it became obvious: it 

is extremely difficult to measure and evaluate in monetary terms all the consequences of the harm resulting from 

the spread of drug addiction in society, they are stretched out in time and become obvious only in the future, when 

it is impossible to correct the situation. Therefore, it is emphasized that it is advisable to include in the cost of 

crime also the costs of treatment and psychological rehabilitation of family members of a drug addict. 

Therefore, the position is substantiated that such approaches are relevant and urgent tasks of modern crimi-

nological science and the practice of law enforcement agencies. 

Анотація 

У даній статті зазначається, що суспільна небезпечність злочинності виражається у нанесенні шкоди 

як матеріальної так і моральної окремим громадянам і суспільству в цілому. Обґрунтовується думка, що 

пряма шкода від злочинності має бути поділена на прямий збиток матеріального характеру і прямий збиток 

особистого характеру. Вказується, що особливо складні для визначення і підрахунку наслідків криміналь-

них правопорушень, що вчинені щодо окремої особи. Можливо підрахувати витрати на лікування і медп-

репарати для людини, що стала жертвою кримінального правопорушення як прямий матеріальний збиток, 

але вважається неможливим визначити у грошовому еквіваленті моральні і психологічні втрати, образу 

честі і гідності, зміну ставлення особи до навколишнього середовища і самої себе після вчиненого кримі-

нального правопорушення як прямий особистий збиток. До того ж різні люди неоднаково переживають 

наслідки кримінальних правопорушень. Особливо моральне і психологічне напруження зростає, коли йде-

ться про вбивства, завдавання шкоди здоров’ю, зґвалтування. Так, наприклад, при дослідженні феномена 

наркозлочинності стало очевидним: виміряти і оцінити у грошовому еквіваленті всі наслідки шкоди, що 

настає у результаті розповсюдження у суспільстві захворювання наркоманією, надзвичайно складно, вони 

розтягнуті у часі і стають очевидними лише у майбутньому, коли виправити становище неможливо. Від-

так, акцентується увага, що доцільно до вартості злочинності включати також витрати на лікування і пси-

хологічну реабілітацію членів родини наркозалежної особи. 
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Тож, обґрунтовується позиція, що такі підходи є нагальними і актуальними завданнями сучасної кри-

мінологічної науки і практичної діяльності правоохоронних органів. 
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Суспільство здавна хвилює злочинність, яка є 

кримінальним підвидом зі своєю своєрідною субку-

льтурою, оскільки вона зачіпає не лише життєві ін-

тереси кожного, а й загрожує національній безпеці 

держави. «Сучасна кримінальна обстановка в Укра-

їні характеризується негативною тенденцією змін в 

структурі злочинності, які полягають у тому, що ін-

дивідуальна злочинність усе частіше поступається 

місцем груповій, а остання, у свою чергу, перерос-

тає в організовану злочинну діяльність» [8, с. 169]. 

Ще в кінці ХХ століття, було актуалізоване питання 

про пріоритетність боротьби з цим явищем, аби по-

ставити його на стійку правову основу. Це було на-

слідком того, що криміналізація нашого суспільс-

тва на той час досягла значного рівня. Чисельність 

засуджених, які перебували в місцях позбавлення 

волі, починаючи з1992 року зросла втричі, майже 

на 60 відсотків виросла рецидивна злочинність. На-

самперед це вбивства, зґвалтування, тяжкі тілесні 

ушкодження, наркоманія, хуліганство. Значна пи-

тома вага належала майновим злочинам. Зросла кі-

лькість засуджених до позбавлення волі за незначні 

правопорушення. Спостерігалася тенденція до збі-

льшення порушення кримінальних проваджень 

щодо жінок. Виправно-трудові установи через пе-

реповнення криміналітетом перебували в критич-

ному стані. Звичайно, за всіма цими визначеннями 

стояли фундаментальні контури кризи, спричине-

ної станом економіки, соціального захисту насе-

лення [1].  

З часом почали формуватися нові підходи до 

розуміння злочинності, можливості її кількісно-які-

сного вимірювання і визначення реальної (а не 

лише зареєстрованої) кількості правопорушень, а 

також категорії «ціна» злочинності, пошук джерел 

«ціни» злодіянь, вдосконалення методів розраху-

нку «ціни» конкретних злочинів з урахуванням дос-

віду транснаціонального законодавства. Зокрема, 

йде мова про Європейську конвенцію про відшко-

дування збитків жертвам насильницьких злочинів, 

прийнятої у Страсбургу 24 листопада 1983 року [2]. 

На сьогодні обґрунтовується позиція, що такі 

підходи є нагальними і актуальними завданнями 

сучасної кримінологічної науки і практичної діяль-

ності правоохоронних органів. 

Обґрунтовуючи такий підхід провідні кримі-

нологи зазначають, що пряма шкода від злочинно-

сті має бути поділена на прямий збиток матеріаль-

ного характеру і прямий збиток особистого харак-

теру. Особливо складні для визначення і 

підрахунку наслідків кримінальних правопору-

шень, що вчинені щодо окремої особи. Можливо пі-

драхувати витрати на лікування і медпрепарати для 

людини, що стала жертвою кримінального право-

порушення як прямий матеріальний збиток, але 

вважається неможливим визначити у грошовому 

еквіваленті моральні і психологічні втрати, образу 

честі і гідності, зміну ставлення особи до навколи-

шнього середовища і самої себе після вчиненого 

кримінального правопорушення як прямий особис-

тий збиток. До того ж різні люди неоднаково пере-

живають наслідки кримінальних правопорушень. 

Особливо моральне і психологічне напруження 

зростає, коли йдеться про вбивства, завдавання 

шкоди здоров’ю, зґвалтування. Так, наприклад, при 

дослідженні феномена наркозлочинності стало оче-

видним: виміряти і оцінити у грошовому еквівале-

нті всі наслідки шкоди, що настає у результаті роз-

повсюдження у суспільстві захворювання наркома-

нією, надзвичайно складно, вони розтягнуті у часі і 

стають очевидними лише у майбутньому, коли ви-

правити становище неможливо. Відтак вважається 

доцільно до вартості злочинності включати також 

витрати на лікування і психологічну реабілітацію 

членів родини наркозалежної особи [2]. 

Здійснюючи аналіз дослідження у даній сфері 

стає зрозумілим, що злочинність протягом, як міні-

мум, кількох десятиліть залишається однією з най-

більших небезпек для політичного та економічного 

розвитку багатьох країн світу. Найчастіше потерпа-

ють від її негативних впливів держави, які знахо-

дяться в стані суспільно-політичних трансформа-

цій. Не є винятком, на жаль, і Україна. На сьогодні 

злочинність, яка існує в Україні, охопила найпри-

бутковіші ринки у сфері економіки та господарсь-

кої діяльності, фінансів, у банківській діяльності, 

використання бюджетних коштів, видобування ко-

рисних копалин, що безпосередньо пов’язують з 

корупцією. Наступне, торгівля людьми, зброєю, на-

ркотиками, неконтрольоване державою виготов-

лення сигарет та спиртних напоїв також знахо-

диться під контролем злочинності. Але, особливою 

специфічною злочинністю в Україні виділяють 

саме тісну взаємодію організованих злочинних 

груп  і злочинних організацій із органами влади на 

всіх рівнях, що становить загрозу безпеці держави 

[3]. 

Корупція як вид злочинності стала поширеним 

явищем, яке розповсюдило свій вплив в усі сфери 

функціонування держави, завдавши невиправної 

шкоди її розвитку. Подолання цього явища вже пе-

ретворюється у надзвичайно складну проблему, яка 

становить загрозу розвитку держави, стабільності і 

безпеці суспільства, сприяє підриву демократичних 

інститутів, цінностей та довіру до закону. 

Авторитетні міжнародні спостерігачі відзнача-

ють, що корупція та пов’язана з нею злочинність, 

негативно впливає на формування і діяльність орга-

нів державної влади, підриваючи довіру громадян 

до них, ускладнює відносини України з іноземними 

державами. В суспільстві міцніють стереотипи то-
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лерантності по відношенню до корупції та злочин-

ності в цілому, пов’язаної з нею. В масовій свідомо-

сті основних соціальних груп формується думка, 

що корупційні кримінальні правопорушення не на-

носять шкоди суспільству, тому певні верстви насе-

лення обирають корупційні шляхи вирішення тих 

чи інших своїх нагальних питань. 

Сучасні реалії щодо реалізації заходів запобі-

гання корупції в органах державної влади вимагає 

чіткого уявлення про масштаби цього явища. Така 

оцінка повинна ґрунтуватися як на даних офіційної 

статистичної звітності, так і на опитуванні громад-

ської думки щодо відповідних процесів. 

З одного боку, представники правоохоронних 

органів, опираючись на стан злочинності, роблять 

висновки про відсутність високого рівня корупції в 

органах влади, зазначаючи, що в останні роки до рі-

зних видів відповідальності за корупцію щорічно 

притягуються не більше 1% державних службовців. 

З іншого боку, існує тенденція, особливо серед 

представників неурядових організацій та журналіс-

тів, будувати висновки про рівень корупції в орга-

нах влади виключно на матеріалах опитування гро-

мадської думки [4]. 

За даними сервісу Numbeo, який формує Ін-

декс злочинності, Україна станом на 2021 рік зай-

має 54 місце у світі (зі 135) за рівнем злочинності. 

В Європі за цим показником наша країна опинилася 

на третьому місці після Білорусі та Франції. «Слово 

і діло» пропонує подивитися, скільки кримінальних 

правопорушень було вчинено в Україні в 2013-2020 

роках (без обліку правопорушень, за якими закрили 

справи або не знайшли складу злочину). 

У повідомленнях про стан злочинності зазна-

чається, що в 2014 році різко збільшилася кількість 

злочинів, що підпадають під статтю «Умисне вбив-

ство» і «Незаконне позбавлення волі або викра-

дення людини» – 11 тис. 532 і 1 тис. 974 зафіксова-

них правопорушень.  

Найпоширеніші кримінальні правопорушення 

в Україні – крадіжка і грабіж. За статтею «Краді-

жка» в 2013 році було 242 тис. 769 правопорушень, 

в 2014-му – 226 тис. 833, у 2015-му – 273 тис. 756, в 

2016-му – 312 тис. 172, у 2017-му – 261 тис. 282, в 

2018-му – 238 тис. 492, в 2019-му – 197 тис. 564, у 

минулому році – 138 тис. 562. 

Кількість кримінальних проваджень за стат-

тею «Грабіж» з 2013 року знизилася майже втричі: 

тоді за рік було 22 тис. 695 зафіксованих правопо-

рушень, в 2020 році – 7 тис. 492. У два рази за ці 

роки також знизилася кількість справ за статтею 

«Розбій»: в 2013-му – 2 тис. 856 правопорушень, в 

2020-му – 1 тис. 360. 

Навпаки, зросла за останні кілька років кіль-

кість правопорушень за статтею «Торгівля 

людьми»: у 2013-му – 131, в 2014-му – 118, в 2015-

му – 110, в 2016-му – 115, в 2017-му – 342 , в 2018-

му – 270, в 2019-му – 320, в 2020-му – 206. 

Торік рівень злочинності в Україні трохи зни-

зився. Було менше зареєстровано злочинів за стат-

тею «Умисне вбивство» – 3 тис. 844, за статтею 

«Незаконне позбавлення волі» – 414, «Контраба-

нда» – 114, «Протиправне заволодіння майном під-

приємства» – 90. 

При цьому в 2020 році порушували більше 

проваджень за статтями «Зґвалтування» (393), «Ба-

ндитизм» (20), «Легалізація майна, отриманого зло-

чинним шляхом» (348), «Шахрайство з фінансо-

вими ресурсами» (142) [5]. 

Зниження життєвого рівня багатьох сімей, на-

явність більшості населення, що перебуває на межі 

або за межею бідності, ослаблення інфраструктури 

охорони здоров’я, освіти та культури щодо їхнього 

життєзабезпечення, розвитку та соціалізації є нас-

лідком того, що зростання такого соціального 

явища, як злочинність, викликає природне занепо-

коєння громадян за своє життя, благополуччя сім’ї 

та безпеку дітей, а також знижує довіру до держав-

ної політики у сфері її запобігання. Натомість ніхто 

не заперечуватиме, що злочинність сьогодні ви-

йшла далеко за межі загально кримінального фено-

мену і перетворилася на фактор, що створює реа-

льну загрозу національній безпеці, основам держа-

вного устрою, а методики реального розрахунку 

нанесеного злочинністю шкоди особі, державі та 

суспільству в Україні немає. Крім того, з’ясування 

завданої шкоди злочинністю в сучасних реаліях по-

літичної та економічної нестабільності, коли закон 

захищає тільки окрему групу людей, є надзвичайно 

складним питанням. Тому єдине джерело, де ми мо-

жемо побачити конкретні цифри про реальну зло-

чинність в Україні, – державна кримінально-пра-

вова статистика, в якій визначено пряму шкоду, на-

несену потерпілому в результаті вчиненого 

відносно нього конкретного виду злочину [6]. 

Підсумовуючи вище зазначене, можна погоди-

тись, що суспільна небезпечність злочинності на 

пряму негативно впливає на регулювання і публіч-

них суспільних відносин, що складаються у сфері 

формування, розподілу і використання коштів пуб-

лічних грошових фондів, але також злочинність є 

кримінальним інструментом впливу на фінансову 

безпеку держави [7].  

Отже, аналізуючи наслідки від злочинної дія-

льності, ми також повинні враховувати всі його фа-

ктори: моральні, майнові, фізичні, соціально-пси-

хологічні, оцінка яких дозволить простежити рух 

витрат потерпілого та держави на всіх стадіях кри-

мінального провадження. А тому знання про реа-

льну шкоду і суспільної небезпеки злочинності до-

поможе вченим, працівникам правоохоронних і су-

дових органів, адвокатам і захисникам, державним 

і недержавним інституціям, населенню країни 

знати про реальний стан злочинності в Україні, 

здійснювати прогнозування її розвиток і своєчасно 

реагувати на її прояви. 
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Abstract 
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The institution of reviewing court decisions is im-

portant to ensure that they are fair and justified. The In-

stitute of Judicial Review has also been established in 

the Republic of Uzbekistan. Under current law, the in-

stitution of judicial review consists of an appellate, cas-

sation, and cassation review. An amendment to the pro-

cedural legislation in 2021 abolished the supervisory 

instance and replaced it with the institution of cassation 

review. 

Although the supervisory instance has been abol-

ished, it can be seen that the institute of cassation re-

view of cases, which is a new institution for reconsid-

eration of court decisions included in the Code, is ex-

actly the same as the supervisory instance. That is, the 

parties and stakeholders can’t apply directly to the 

court, but they must apply to the President of the Su-

preme Court, the Attorney General or their deputies. 

They will consider the application and decide whether 

to file a protest or not to reconsider the case in cassa-

tion. The decision to file a protest is based on the vio-

lation or misapplication of substantive or procedural 

law1. 

This article analyzes the institution of the cassa-

tion review of court decisions based on the principle of 

                                                           
1 Civil Procedure Code of the Republic of Uzbekistan. 

Art.4193. https://lex.uz/docs/3517337 
2 https://www.un.int/uzbekistan/uzbekistan/constitution-re-

public-uzbekistan 

the right to judicial protection. To do this, we first focus 

on the principle of the right to judicial protection. Then 

there is a brief history of the supervisory instance. The 

working mechanism of the institute of cassation review 

of existing cases will then be discussed on the basis of 

the above analysis. In the conclusion, the author's opin-

ion will be given as to whether the institution of cassa-

tion review restricts the right of citizens to judicial pro-

tection. 

Article 44 of the Constitution provides for the 

right to judicial protection, which states that “Everyone 

shall be entitled to legally defend his rights and free-

doms, and shall have the right to appeal any unlawful 

action of state bodies, officials and public associa-

tions.2” This article is interpreted in the Plenum deci-

sion of the Supreme Court of the Republic of Uzbeki-

stan as follows: "Judicial protection of the rights, free-

doms and interests of individuals and legal entities is an 

important institution of state protection, which is en-

sured by an independent judiciary.3" It is clear from the 

explanation in this Plenum decision that the right to ju-

dicial protection is guaranteed only through the admin-

istration of justice. Justice is administered only by the 

3 O'zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2020-yil 

3-iyuldagi “Jismoniy va yuridik shaxslar huquqlari va qon-

uniy manfaatlarini sud orqali himoya qilish to’g’risida” 11-

sonli Qarori. 
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