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ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО СУДОВУ ЕКСПЕРТИЗУ В УКРАЇНІ
ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
СПРАВЕДЛИВОГО ПРАВОСУДДЯ
...

Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
передбачено посилення співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки з метою забезпечення верховенства права та поваги
до прав людини і основоположних свобод (ст. 8), зміцнення судової
влади, підвищення її ефективності, гарантування її незалежності
та неупередженості (ст. 14), взаємна правова допомога, приєднання
до відповідних міжнародних документів ООН та Ради Європи, зокрема Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 року,
та їх виконання (ст. 24) [1].
Відповідно до ч. 3 ст. 69 Римського статуту міжнародного кримінального суду сторони можуть самостійно надавати докази [2]. Тобто, міжнародні стандарти справедливого правосуддя передбачають
реалізацію принципу змагальності сторін, в т. ч. – надання доказів,
отриманих шляхом залучення експерта. Однак, на жаль, сторони кримінального провадження в Україні не мають рівних процесуальних
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прав і можливостей щодо збирання доказів шляхом використання
спеціальних знань.
Виключне право на залучення експерта у кримінальному процесі в Україні на сьогодні має лише суд та слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження (ст  243 КПК України).
Це не влаштовує не лише вчених-криміналістів та правозахисників,
а й практичних працівників правоохоронних органів, які справедливо
наголошують на тому, що ці норми «паралізують» роботу правоохоронних органів [3].
Згідно зі ст. 7 закону України «Про судову експертизу» «Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється
судово-експертна діяльність, пов’язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз».
Не дивлячись на те, що вченими-криміналістами доведено, що термін «криміналістична експертиза» на сьогодні втратив своє початкове значення і не може використовуватися в нормативно-правових
актах [4], в кожній наступній редакції «Інструкції про призначення
та проведення судових експертиз та експертних досліджень» значно
збільшується перелік «криміналістичних» видів експертиз, монопольне право на проведення яких мають державні експертні установи. На жаль, в деяких державних установах взагалі не проводяться
окремі види криміналістичних експертиз, що в окремих випадках
унеможливлює залучення експерта в кримінальному провадженні
через те, що залучення недержавного судового експерта протирічитиме Закону. Такі проблеми не виникають у країнах-членах Європейського Союзу завдяки тому, що «відомча підпорядкованість»
судових експертів у цих країнах не має вирішального значення при
їх обранні для проведення судової експертизи або попереднього дослідження. Зокрема, відповідно до Рекомендацій Федерального суду
ФРН, суд самостійно вирішує питання про те, чи достатньо у експерта спеціальних знань.
Невирішеним також залишається питання щодо заборони проведення судово-медичних експертиз недержавними експертними установами тому, що на сьогодні всі Бюро судово-медичних експертиз
в Україні є об’єктами комунальної власності. Через це в судовій практиці спостерігаються випадки, коли суди не визнають висновки судово-медичної експертизи як доказ у кримінальних справах, посилаючись на те, що експертні дослідження всупереч ст. 7 Закону України
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«Про судову експертизу» були проведені не в державних експертних
установах, а в установах, які є об’єктами комунальної власності.
В межах судової реформи в Україні законом № 2147–1925 запроваджено зміни до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про судову експертизу»,
відповідно до яких «судово-експертну діяльність у кримінальному
провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи». Це призвело до безпідставного обмеження прав сторін на вільний вибір
найбільш кваліфікованого судового експерта (в т. ч. – приватного)
та збільшення і без того тривалих термінів (до 1 року і більше) проведення окремих видів судових експертиз. Вирішення частини зазначених проблем регулювання судово-експертної діяльності в Україні, які
не відповідають змагальним засадам судочинства, є можливим у разі
ухвалення ВР України проекту закону № 8249 від 06.04.2018, яким
пропонується надати можливість сторонам кримінального провадження самостійно залучати експерта. Також в проекті закону № 8249
містяться пропозиції щодо змін і доповнень до Закону України «Про
судову експертизу» щодо скасування монополії державних експертних установ на проведення всіх видів експертиз у кримінальному
провадженні та повернення права недержавним експертам та іншим
фахівцям на проведення таких експертиз (ст. 7 Закону).
Ці прогалини у законодавстві України призводять до складнощів
у реалізації принципу змагальності судочинства. Професор В. Ю. Шепітько справедливо наголошує на тому, що «перехід на реальні рейки змагального процесу, впровадження принципу «рівності сторін судочинства» вимагають законодавчого встановлення рівності
процесуальних можливостей сторін – державного обвинувачення
та професійного захисту» [5]. Для забезпечення права на захист обвинуваченого та підсудного при призначенні та проведенні експертизи
вони (сторона захисту) повинні мати право самостійно залучати експерта (в т. ч. – приватного), заявляти відвід експерту і просити про
призначення експерта з числа вказаних ними осіб. Через призначення
експертизи експертній установі, а не експерту, обвинувачений, підсудний позбавлені можливості реалізувати наведені процесуальні
права, оскільки конкретний експерт (комісія експертів) призначається
керівником експертної установи, а про особу експерта сторона захисту дізнається лише під час ознайомлення з Висновком експерта. За таких умов керівник експертної установи фактично перевищує свої повноваження під час обрання експерта і виконує функції слідчого судді
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і суду щодо призначення експерта у справі. Саме суд має визначати,
хто із фахівців певної галузі знань чи людської практики може бути
залучений як експерт у кримінальному провадженні, що у повній мірі
відповідає принципам європейського законодавства.
Висновки і пропозиції. Реалізація принципу змагальності сторін
у судочинстві при наданні ними доказів шляхом використання спеціальних знань сприятиме адаптації кримінального процесу України
до міжнародних стандартів справедливого правосуддя та дозволить
підвищити якість і науковий рівень експертних досліджень в конкурентних умовах.
Вважаємо за необхідне законодавчо закріпити «рівність сторін»
кримінального провадження, повернути їм право самостійно залучати обраного ними найбільш кваліфікованого експерта (в т. ч. – приватного) та легалізувати в кримінальному процесі проведення альтернативних експертиз (в т. ч. криміналістичних). Це стане можливим
у разі ухвалення ВР України проекту закону № 8249 від 06.04.2018.
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Практика застосування Кримінального процесуального кодексу
України (далі – КПК) показує допущення фактів порушення базового конституційного права на захист від підозри, зокрема щодо забезпечення участі захисника на кожному етапі кримінального провадження, раннього доступу особи до професійної правничої допомоги,
наявності достатнього часу та можливостей для підготовки захисту
тощо. Вище окреслена проблематика зумовлює потреби приведення
національного законодавства у відповідність до практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), зокрема слід визначити
процесуальний порядок провадження щодо осіб, які потенційно причетні до кримінального правопорушення та надання таким особам
права на захист, а відповідно забезпеченням професійною правничою
допомогою адвоката-захисника. Адже сьогодні практика ЄСПЛ виступає безумовним інструментом для ефективного захисту особи від
порушень з боку держави, зокрема з метою використання правових
позицій базових конвенційних прав у практичній діяльності за аналогією права.
Участь захисника-адвоката є найбільш ефективним засобом забезпечення права підозрюваного, обвинуваченого на кваліфікований
захист у кримінальному провадженні. Недотримання цих складових права на захист на різних стадіях може призвести до істотних
порушень вимог КПК та скасування судового рішення відповідно
до ч. 1 ст. 87 КПК України про недопустимість доказів.
У рішенні по справі «Артіко проти Італії» ЄСПЛ зазначив, що
Конвенція покликана гарантувати не права, які є теоретичними або
ілюзорними, а права, які є практичними і ефективними, і що це є особливо важливим для прав захисту, з огляду на те помітне місце, яке

12

Розширення змісту поняття «підозрюваного» у кримінальному...

обіймає в демократичному суспільстві право на справедливий судовий розгляд, з якого право на захист випливає [3]. У практиці рішень
ЄСПЛ вироблено систему гарантій забезпечення участі захисника
як складової права на справедливий судовий розгляд. Системний
аналіз рішень ЄСПЛ дає підстави віднести до цих гарантій зокрема:
особливості реалізації права на вільний вибір захисника; принцип
раннього забезпечення правовою допомогою; принцип ефективності захисту; обмеження щодо відмови особи від правової допомоги;
обов’язки посадових осіб органів кримінального переслідування
щодо надання інформації особам про право на доступ до правової
допомоги; доступ до заходів і послуг, пов’язаних з правовою допомогою; конфіденційність спілкування з адвокатом; достатній час для
підготовки захисту.
Безумовно початок доступу особи до адвоката-захисника
пов’язаний із формальним початком кримінального провадження. Відомо, що стадія порушення кримінальної справи скасована у чинному КПК України, а формальний початок досудового розслідування
пов’язаний із внесенням відомостей до ЄРДР або повідомлення особі
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та набуття нею
статусу підозрюваного. Отож, сьогодні лише особа, яка набуває статусу підозрюваного отримує можливість реалізувати право на захист
в повному обсязі, так як саме із цим статусом в особи з’являються усі
процесуальні права за законом, в тому числі мати захисника на першу
вимогу та побачення з ним до першого допиту. Існуюча процедура
офіційного початку досудового розслідування порушує право особи
на захист, так як створює умови для дій та бездіяльності посадових
осіб органів досудового розслідування щодо проведення слідчих дій
щодо фактичної перевірки причетності особи після внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань без оголошення
підозри такій особі, а тому усуває можливість забезпечення особи захисником та право на оскарження стороною захисту факту порушення кримінального провадження та його результатів.
Відповідно до практики ЄСПЛ підозрювані в кримінальному
процесі мають право на доступ до правової допомоги не пізніше,
як з моменту арешту чи взяття під варту або з того моменту, коли
обставини, в яких опинилася особа, починають суттєво погіршувати
її становище. ЄСПЛ вказує, що це право також включає право на доступ до адвоката під час першого часу допиту або будь-якого опиту-
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вання поліцією у ситуації, коли праву на захист могло бути завдано
непоправної шкоди.
Наприклад, у справі «Сальдуз проти Туреччини» (2008 рік) використання свідчень, отриманих від підозрюваного під час допиту
(особливо зізнавальних) або інших слідчих дій за відсутності у підозрюваного правової допомоги, порушує Статтю 6 Конвенції [9]. У рішенні по справі «Брюско проти Франції» ЄСПЛ підтвердив, що право
на юридичну допомогу включає в себе присутність адвоката на будьяких допитах [3]. В рішенні по справі «Дайанан проти Туреччини»
ЄСПЛ зазначив, що підозрюваним має бути надана можливість отримати правову допомогу щойно як їх взяли під варту, незалежно від
того, чи поліція проводить або не проводить допит. [4] У справі «Шабельник проти України» ЄСПЛ постановив, що право на правову допомогу виникає в момент, коли становище людини стає суттєво уразливим, навіть якщо її офіційно не затримано в якості підозрюваного
[10]. Суд пояснив, що становище заявника стало значно вразливішим
одразу після вжиття серйозних слідчих заходів з перевірки підозри
стосовно нього та підготовки версії обвинувачення, і постановив, що
було порушено пункт 1 і пункт 3(с) статті 6 Конвенції, оскільки момент, у який настає право на правову допомогу, не залежить від того,
який формальний статус має підозрювана у вчиненні злочину особа.
У справі «Нечипорук і Йонкало проти України» ЄСПЛ дійшов висновку, що до заявника ставилися як до особи, підозрюваної у вчиненні
кримінального злочину, і тому мали би забезпечити йому передбачені
Статтею 6 права, включно з безперешкодним доступом до адвоката [8].
У відповідності до міжнародних стандартів право на отримання
правничої допомоги адвоката повинне гарантуватись кожній особі
незалежно від її формального статусу, якщо щодо цієї особи органами влади здійснюється публічне кримінальне переслідування. Вищевикладена проблема зумовлює необхідність правової визначеності
в КПК статусу осіб, які запідозрені у вчиненні кримінального правопорушення та у зв’язку із чим вони підпадають під заходи процесуального примусу під час досудового розслідування. На нашу думку,
доцільним є нормативне визначення серед учасників кримінального
провадження особи, права, свободи та законні інтереси якої порушуються або ставляться під загрозу порушення – це «особа, причетність
якої до вчинення кримінального правопорушення перевіряється»
(«запідозрена особа»). Серед нормативних основ засади забезпечення
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права на захист, зокрема ст. 20 КПК має бути визначено, що особа
має право на захист з моменту повідомлення про підозру, затримання за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, перевірки
причетності до вчинення кримінального правопорушення та застосування інших заходів процесуального примусу передбачених законом.
Окрім цього, «особа, причетність якої до вчинення кримінального правопорушення перевіряється» має бути віднесена до учасників
кримінального провадження та до суб’єктів, які мають право на захист відповідно до ст. 20 КПК, що включає як право на професійну
правничу допомогу адвоката, так і низку інших прав та гарантій, що
є складовими засади забезпечення права на захист в кримінальному
провадженні. Також розділ 3 КПК «Сторона захисту» слід доповнити
статтею, яка визначатиме процесуальний статус особи, причетність
якої до вчинення кримінального правопорушення перевіряється, гарантувати права такого учасника.
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ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ
ФІЗІОЛОГІЧНОГО АФЕКТУ
Фізіологічний афект – це сильний і відносно короткостроковий
емоційний стан, пов’язаний з різкими змінами важливих для суб’єкта
життєвих обставин, який супроводжується яскраво вираженими руховими проявами. Такий стан особи під час вчинення злочину не виключає кримінальну відповідальність, оскільки у особи зберігається
можливість усвідомлювати свої дії і керувати ними, хоча і не у повній
мірі.
При фізіологічному афекті особа вчинює суспільно небезпечне
діяння не під впливом власних негативних характеристик: для винуватої особи така форма поведінки є незвичною, невластивою для
особистості суб’єкта злочину. Вчинення суспільно небезпечних дій
цією особою обумовлено її взаємовідносинами з потерпілою особою,
як правило, відрізняється конфліктністю, причому конфлікт може виникнути як безпосередньо в ситуації делікту, так і задовго до нього.
У такій конфліктній ситуації, яка зачіпає інтереси і цінності винуватої
особи, остання не бачить іншого шляху виходу з неї, окрім обраного
протиправного. Така ситуація може бути викликана як об’єктивними
причинами (реальна загроза зі сторони потерпілого, брак часу для
прийняття рішення), так і суб’єктивними особливостями винуватого (підвищеною вразливістю, чутливістю, схильністю до «зупинки»
на психотравмуючих моментах, недостатньою гнучкістю поведінки).
Вчинення злочинного діяння у стані фізіологічного афекту характеризується раптовістю і обмеженою можливістю реалізації волі
особи. При цьому, свідомість переповняється гнівом, образою, поведінка набуває рис негнучкості, стає спрощеною, втрачаються складні
моторні навички, що вимагають контролю свідомості, дії стереотипі-
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зуються, домінують рухові автоматизми – у криміналістичній картині злочину може спостерігатись множинність ударів і поранень, їхня
однотипність, скупченість і явна надмірність. Свідомий контроль дій
при цьому знижується, але підсилюється їхня енергетика, рухи здобувають різкість, стрімкість, безперервність, більшу дієвість. Таким
чином, психофізіологічні ознаки фізіологічного афекту дозволяють
говорити про так би мовити часткове блокування свідомо-вольового
регулювання особою своєї поведінки.
Стан фізіологічного афекту є досить швидкоплинним і нетривалим – від декількох секунд до декількох хвилин, інколи – годину.
Після цього до особи повертається здатність усвідомлювати свої дії
і керувати ними повною мірою, оскільки блокування свідомості знімається. Відразу ж після цього особа починає усвідомлювати те, що
вона вчинила суспільно небезпечне діяння, зникає емоційне збудження, особа починає почуватися втомленою та емоційно спустошеною.
Цей вид афекту особи враховується судом при призначенні покарання
і є обставиною, яка його пом’якшує.
Але не всі види фізіологічного афекту можуть вважатися обставинами, які пом’якшують покарання. Так, зокрема, у межах даного
виду афекту виділяють ще й особливий підвид, який має певні особливості – аномальний афект. Даний вид афекту має такі ознаки: а)
короткотривалість накопичення афекту; б) більш глибоке, ніж у здорових осіб, звуження свідомості; в) порушення динаміки мислення
аж до її зупинення; г) стереотипна поведінка, яка охоплює руховий
автоматизм. У межах даного підвиду афекту виділяють афект, що розвинувся в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння,
та афект, що розвивається у осіб, які перенесли черепно-мозкові травми, нейроінфекцію, а також у психопатичних особистостей, в яких
відхилення психіки від норми не носить характер патології, але не виключає певних порушень емоційно-вольової, мотиваційної сфери.
Виходячи із практики застосування окремих норм КК України,
у стані сп’яніння вчинюється значна кількість злочинів у сімейно-побутовій сфері, проти громадського порядку, проти життя та здоров’я
особи. Така ситуація обумовлена тим, що під впливом алкоголю, наркотичних засобів чи психотропних речовин в людини відбуваються
деякі порушення в структурі свідомості, емоційній регуляції поведінки, що призводять до спрощеного сприйняття подій, до переоцінки
своїх можливостей, неадекватного розуміння причин своїх невдач
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та помилок, до зниження самоконтролю, оцінки ситуації як більш
конфліктної. Вчинення злочину у стані афекту, що викликаний станом сп’яніння, може бути обставиною, що обтяжує покарання (п. 13
ч. 1 ст. 67 КК України).
Афекти, що виникають у осіб, які мають певні психічні аномалії,
відхилення, утворюються внаслідок хронічної затримки емоційного
реагування, що утворює накопичення нереалізованих образ, підвищує чуттєве сприйняття психікою різноманітних неприємних ситуацій, призводить до збільшення кількості психотравмуючих впливів
та накопичення негативних емоцій. В умовах наявності у таких осіб
афекту, можливість усвідомлювати свої дії, відповідати за них та вільно здійснювати їх регулювання знижується значно більше, ніж у здорових осіб, хоча і не втрачається повністю. Крім того, на відміну від
психічно здорових осіб, у яких афективні дії виникають у відповідь
на реальну ситуацію (образа, насильство, зрада, наклеп тощо), яка
викликає гнів, лють, бажання помститися кривднику, у психопатичних особистостей афективні дії виникають не лише у реальних, але й
в уявних психотравмуючих ситуаціях.
Від фізіологічного відрізняється патологічний афект. Цей вид
афекту є гострим короткочасним психічним розладом, що виник
раптово і характеризується глибоким запамороченням свідомості;
бурхливим руховим збудженням з автоматичними діями; неповною
або майже повною амнезією вчинених дій. Вважається, що дії в стані патологічного афекту відрізняються великою руйнівною силою,
а в постафективній стадії спостерігається глибокий сон. Таким чином, основною ознакою патологічного афекту є неможливість особою
усвідомлювати свої дії і керувати ними, тобто вина за наявності такого стану відсутня. Отже, правове значення патологічного афекту полягає у тому, що наявність такого емоційного стану під час вчинення
злочину виключає кримінальну відповідальність, а до особи можуть
бути застосовані примусові заходи медичного характеру.
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ПРАВО НА ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МАТЕРІАЛАМИ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ – 
ГАРАНТІЯ НАЛЕЖНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД
ГЛАСНОСТІ ТА ВІДКРИТОСТІ В СУДІ
КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ
...

Однією з процесуальних гарантій забезпечення процесуального
права уповноважених осіб подати касаційну скаргу є передбачена
ч. 2 ст. 425 КПК України можливість ознайомитися в суді з матеріалами кримінального провадження для вирішення питання подання касаційної скарги [1, с. 361], що безпосередньо пов’язано з реалізацією засад гласності і відкритості в частині того, що учасники
судового розгляду не можуть бути обмежені у праві на отримання
в суді як усної, так і письмової інформації щодо результатів судового
розгляду та у праві на ознайомлення з процесуальними рішеннями
й отримання їх копій (ч. 1 ст. 27 КПК України) [2]. При цьому під
матеріалами кримінального провадження слід розуміти матеріали,
які були предметом розгляду судів першої та апеляційної інстанцій,
а також постановлені ними судові рішення, у тому числі журнали
судового засідання, технічні носії інформації, на яких зафіксовано
судове провадження в судах першої та апеляційної інстанцій. І таким
правом зазначені особи можуть скористатися протягом семи днів після закінчення апеляційного провадження, а після закінчення цього
терміну – у суді першої інстанції [1, с. 361]. До того ж право учасників на ознайомлення в суді з матеріалами кримінального провадження для вирішення питання про подання касаційної скарги забезпечується забороною витребувати матеріали кримінального провадження
з суду, який виконує судове рішення, протягом строку, встановленого
на касаційне оскарження. Така заборона поширюється на всі державні й інші органи, на службових осіб, зокрема, на прокурорів і суддів
першої та апеляційної інстанцій. Виключне право на витребування
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матеріалів кримінального провадження має суд касаційної інстанції
[1, с. 362].
Вочевидь, у ч. 2 ст. 425 КПК України щодо надання можливості
особам, які мають право подати касаційну скаргу, ознайомлюватися
в суді з матеріалами кримінального провадження для вирішення питання про подання касаційної скарги поняття «ознайомитися» не є
рівнозначним поняттю «вивчити». Ознайомлення передбачає більш
поверхневий перегляд шляхом пролистування матеріалів провадження, в той час як «вивчення» – це детальніше та глибше їх дослідження, опрацювання. До того ж, метою такого ознайомлення, як випливає
з ч. 2 ст. 425 КПК України, є не власне «підготовка касаційної скарги»,
а лише «вирішення питання про її подання», що свідчить про обмежені часові рамки для цієї дії [3, с. 112].
З цього приводу В. Т. Маляренко зазначає, що, як свідчить аналіз змісту апеляційних та касаційних скарг засуджених, дуже рідко
ознайомлення з матеріалами справи мало значення для їх написання.
У більшості випадків вимога про ознайомлення зумовлюється бажанням у такий спосіб затягнути процес розгляду справи в апеляційному
та касаційному порядку [4, с. 202, 268], відтак пропонується надавати засудженим право ознайомитися лише з новими матеріалами [4,
с. 269], тобто тими, що були долучені до матеріалів в апеляційному
провадженні.
Однак із такою пропозицією науковця важко погодитися, оскільки
законодавче формулювання словополучення «матеріали кримінального провадження» у його буквальному тлумаченні дає можливість
дійти висновку, що йдеться саме про усі матеріали в повному їх обсязі, а не лише про нові матеріали. Штучне намагання обмежити особу у реалізації права на ознайомлення з матеріалами кримінального
провадження фактично слід віднести до істотних порушень кримінального процесуального закону, оскільки особа має лише одну процесуальну можливість ініціювання подальшого перегляду судових
рішень щодо неї, а тому повинна використати усі можливі способи
та методи захисту, в тому числі й шляхом ознайомлення з усіма матеріалами кримінального провадження, особливо з тими, з якими раніше не ознайомлювалася [3, с. 112].
На підтвердження зазначеної позиції слушним є нагадування
Верховного Суду України від 12 жовтня 2017 року, в якому наголошується на неприпустимості долучення в апеляційному провадженні
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нових матеріалів, одержаних в результаті негласних слідчих дій, які
не відкривалися стороні захисту при розгляді справи у суді першої
інстанції. Так, відкриття в умовах публічного і гласного апеляційного
судового розгляду окремих матеріалів кримінального провадження,
які існували на момент звернення до суду з обвинувальним актом, але
не були відкриті стороні захисту, не означає їх автоматичну допустимість, оскільки, за КПК України, критерієм допустимості доказів є
не тільки законність їх отримання, а й попереднє відкриття матеріалів
іншій стороні до їх безпосереднього дослідження у суді. Тому в своїй постанові суд сформулював правовий висновок щодо застосування
норми права, передбаченої ч. 12 ст. 290 КПК України. І він зводиться
до того, що невідкриття матеріалів сторонами в порядку цієї статті
є окремою підставою для визнання таких матеріалів недопустимими
доказами. Водночас відкриттю, крім протоколів, у яких зафіксовано
хід та результати проведення певних дій, в обов’язковому порядку
підлягають і матеріали, які є правовою підставою проведення таких
дій (ухвали, постанови, клопотання), що забезпечить можливість перевірки стороною захисту та судом допустимості результатів таких
дій як доказів. При цьому суд зауважив, що надання стороною обвинувачення у суді матеріалів, до яких не було надано доступ стороні
захисту, і долучення їх як доказів на вищих стадіях судового розгляду порушує право обвинуваченого на захист, оскільки змушує його
захищатися від так званих «нових доказів» без надання достатніх
можливостей і часу для їх спростування. Отже, факт ознайомлення
з матеріалами справи після закінчення розслідування не є достатнім
для відстоювання стороною захисту своєї позиції у кримінальному
процесуальному змаганні. За таких умов, коли стороні обвинувачення
відомі всі докази, а сторона захисту не володіє інформацією про них
до завершення розслідування, порушується баланс інтересів у кримінальному процесі. Частина 12 ст. 290 КПК України фактично передбачає кримінальну процесуальну санкцію стосовно сторін кримінального провадження, яка реалізується в разі невиконання сторонами
обов’язку щодо відкриття матеріалів. Вона полягає в тому, що в майбутньому суд не має права допустити відомості як докази у невідкритих матеріалах. Отже, невідкриття сторонами кримінального провадження одна одній матеріалів суттєво зменшує їх доказову базу, що,
у свою чергу, може негативно вплинути на законність та обґрунтованість прийнятого судом рішення. В результаті Верховний Суд України
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постановив ухвалу касаційної інстанції щодо особи обвинуваченого
скасувати, а справу направити на повторний касаційний розгляд [5].
Тому будь-яка відмова чи зволікання у задоволенні клопотання
учасників кримінального процесу про ознайомлення з матеріалами
кримінального провадження розцінюється як грубе порушення права
на захист у гласному і відкритому судовому розгляді. Так, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
у рішенні від 30 січня 2014 року зазначив: «Як вбачається з матеріалів
кримінальної справи, засуджений ОСОБА_2 після постановлення вироку та ухвали апеляційного суду щодо нього звернувся із клопотанням до суду першої інстанції про ознайомлення його з матеріалами
справи для подання касаційної скарги, з якими ознайомлений не був
… особам, які вправі подати касаційну скаргу, надається можливість
ознайомитися в суді з матеріалами справи для вирішення питання про
внесення касаційної скарги … недотримання зазначених вимог закону є порушенням права засудженого ОСОБА_2 на захист … Європейський суд з прав людини по справі «Коростильов проти України» визнав подібний факт як порушення статті 6 Конвенції про захист прав
і основоположних свобод … колегія суддів ухвалила: клопотання засудженого ОСОБА_2 про ознайомлення з матеріалами справи задовольнити» [6].
Зрештою у структурі права на захист у гласному і відкритому судовому розгляді право ознайомитися в суді з матеріалами кримінального провадження для вирішення питання про подання касаційної
скарги займає чільне місце, оскільки саме за допомогою належної
реалізації цього права може вирішуватися подальший рух кримінального провадження, що випливає з приписів ч. 2 ст. 11 Закону України
«Про судоустрій та статус суддів» [7], а відтак – захист інтересів його
учасників у гласному і відкритому судовому процесі.
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Історією розвитку законодавства та практикою його застосування
доведено значущість диференційованого підходу до оцінки міри істотності (суттєвості чи фундаментальності) порушень кримінального процесуального закону з урахуванням як різновиду та призначення норми права, що була порушена, так і наслідків самих порушень.
У процесуальній теорії суттєвість порушень закону визначається переважно з огляду на можливий вплив допущеного порушення на законність та обґрунтованість процессуального рішення, зокрема вироку суду. Причому в контексті правових наслідків, що тягне порушення
закону, в науці та в законодавстві щодо правосудності вироку традиційно виділяють умовні та безумовні підстави для його скасування.
Традиційний диференційований підхід до кваліфікації ступеню
істотності порушень закону зберігається в чинному з 2012 р. кримінальному процесуальному законодавстві. Так, відповідно до ст. 412
КПК підставою для скасування чи зміни вироку судом апеляційної
інстанції є лише істотні порушення вимог КПК, що перешкодили чи
могли перешкодити ухваленню судом законного та обґрунтованого рішення. І лише при встановленні порушень, перелічених у ч. 2 ст. 412
КПК, вирок або ухвала підлягають скасуванню у будь-якому разі,
тому відповідні порушення визнаються істотними у всіх випадках
та є безумовними підставами скасування судового рішення. В інших
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випадках рішення про скасування чи зміну судового рішення приймається судом апеляційної інстанції, виходячи з характеру допущених
судом першої інстанції порушень та фактичних обставин справи.
При цьому констатація істотності допущених порушень не ставиться в жорстку залежність від факту настання негативних наслідків,
а допускається й у разі, якщо такі порушення не тільки перешкодили,
а й могли перешкодити ухваленню судом законного та обґрунтованого рішення.
Однак такий вимір істотності порушень видається не зовсім логічним. Адже будь-які недоліки обґрунтування та інші відхилення від
вимог закону – як щодо форми, так і змісту кримінального процесуального рішення – формально свідчать про незаконність чи необґрунтованість прийнятого рішення та буквально дозволяють застосувати
відповідні процесуальні санкції у вигляді скасування чи зміни судового рішення. Водночас необхідність дотримання принципу правової
визначеності, що є одним зі складових елементів верховенства права,
заснованим на визнанні законної сили та неоспорюваності судових
рішень, зумовлює необхідність дотримання розумного балансу між
справедливістю та правовою стабільністю судових рішень. Це означає необхідність уважно підходити до оцінки характеру наслідків допущених порушень на предмет їх впливу на загальну справедливість
судового рішення Інакше кажучи, слід оцінити, чи є наслідки допущених порушень настільки серйозними, щоб заради їх усунення порушити режим правової визначеності.
Більш коректним виміром суттєвості порушень, допущених при
ухваленні підсумкового процесуального рішення, видається справедливість прийнятого акта, адже остання є складним оцінним поняттям, що інтегрує в собі його загальну змістовну якість. Використання
власне справедливості як виміру суттєвості порушень дозволяє оцінити характер допущених порушень не з формальних позицій, а з точки
зору реального впливу на характер та зміст схвалюваного рішення.
Саме несправедливість судового рішення (а зовсім не його формальна
невідповідність закону) створює таке становище, коли невиправлення
судової помилки спотворює суть правосуддя, руйнує баланс конституційно значущих цінностей, в тому числі прав і законних інтересів
засуджених та потерпілих, а отже, суперечить конституційному імперативу, відповідно до якого права та свободи людини та громадянина
є найвищою цінністю. Зрозуміло, що в таких умовах стабільність су-
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дового рішення не є цінністю настільки значущою, щоб заради її збереження приносити у жертву права та свободи особи, порушені несправедливим судовим рішенням.
Аналогічний вимір суттєвості порушень застосовує Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ), який у своїх рішеннях демонструє виважений підхід до оцінки характеру допущених порушень
належної процедури з точки зору їх можливого впливу на загальну
справедливість судового розгляду. Метод «оцінки справедливості
процесу в цілому» (fairness of the proceeding taken as a whole) не передбачає дослідження правомірності будь-якої окремої процесуальної
дії у відриві від інших етапів процесу. По суті, ЄСПЛ у своїх рішеннях акцентує увагу на необхідності з’ясувати те, «чи перетворили допущені порушення (в контексті конкретних обставин справи) судовий
розгляд у цілому на несправедливий». При цьому, як свідчить практика ЄСПЛ, навіть виявлення судом серйозних (чи вагомих), на його
думку, порушень права на справедливий судовий розгляд, допущених
національними судами, не завжди тягне загальну оцінку проведеного
судового розгляду та ухваленого підсумкового рішення як несправедливого.
Інакше кажучи, з огляду на необхідність дотримання балансу
принципу правової стабільності та справедливості, для реалізації
все ж таки може бути допущено недостатньо доброякісне судове рішення, оцінка характеру порушень, допущених при ухваленні якого,
«балансує» на межі суттєвості та несуттєвості з точки зору їх шкідливості для кримінального провадження. Однак, по-перше, рівень якості такого рішення за своєю суттю має характеризуватися мінімально
необхідним кількісно-якісним ступенем законності, нижче якого ця
якість вже стане неприйнятною для комплексної реалізації завдань
кримінального провадження; по-друге, допущені порушення не вплинули чи не в змозі були вплинути на загальну справедливість судового
розгляду.
Непоодинокими є приклади і з національної судової практики, коли судді пов’язують висновок щодо оцінки допущених порушень як істотних не тільки з законністю та обґрунтованістю вироку
(як це прямо зазначено в КПК), а й з його справедливістю. Причому
такі порушення, кваліфіковані як істотні, нерідко стосуються недодержання належної процедури судового розгляду, в тому числі незабезпечення дотримання законних прав та інтересів учасників провадження.
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І навпаки, оцінюють певні порушення, визначені законодавцем як істотні порушення прав людини і основоположних свобод, як несуттєві
для забезпечення справедливості підсумкового рішення в конкретній
справі.
З огляду на зазначене вище ч. 1 ст. 412 КПК пропонуємо викласти
у такій редакції: «Істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону є такі порушення вимог цього Кодексу, які самі
по собі чи в сукупності з іншими порушеннями перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити справедливе судове рішення».
При цьому звичайно не можна дати якогось формалізованого алгоритму оцінки загальної справедливості, оскільки це є ситуативним
стосовно кожного конкретного випадку та здійснюється на емпіричному рівні (ad hoc). Безумовно суб’єктивні чинники процесу прийняття рішень обумовлюють той факт, що стандарт справедливості,
застосований в двох подібних випадках, не обов’язково призводить
до ідентичних рішень.
Викладене однак аж ніяк не виключає необхідності правильного
тлумачення змісту норм кримінального процесуального закону, рівень
порушення яких оцінюється в конкретному випадку.
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Стаття 331 КПК України передбачає, що під час судового розгляду суд за клопотанням сторони обвинувачення або захисту має право
своєю ухвалою змінити, скасувати або обрати запобіжний захід щодо
обвинуваченого. Вирішення питання судом щодо запобіжного заходу
відбувається в порядку, передбаченому главою 18 КПК України. КПК
України не передбачає невідкладної перевірки у апеляційному порядку ухвали суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання
під вартою та про продовження строку тримання під вартою. Проте,
ухвала слідчого судді з цих же питань може бути оскаржена у апеляційному порядку, у відповідності до ст. 309 КПК України. Відповідно,
виникає питання стосовно правомірності обмеження права на доступ
до суду у таких випадках із урахуванням європейських стандартів доступу до суду.
Одним із прав людини, які найочевидніше пов’язані із верховенством права, є право на доступ до правосуддя [1]. Як нами обґрунтовувалося раніше, за загальним правилом, особа має право на доступ
до вищестоящого суду. Проте, право на доступ до вищестоящого суду,
як і до суду першої інстанції, не є абсолютним. Принципом усталеної
практики є те, що будь-які обмеження права на перегляд, що містяться
у національному законодавстві, мають за аналогією з правом на доступ до суду, який закріплено п. 1 ст. 6 Конвенції, переслідувати законну мету та не порушувати саму суть цього права (рішення «Руслан
Яковенко проти України» (заява № 5425/11)). Доступ до суду у контексті перегляду має відповідати тим же стандартам доступу до суду, що
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і у суді першої інстанції. При цьому слід враховувати у контексті усіх
стадій, де має місце доступ до суду, що право на доступ до суду не є
абсолютним і може підлягати обмеженням, що не обмежують або
зменшують доступ, який надається особі, таким чином чи в такій мірі,
щоб сама сутність права була порушена. Ці обмеження повинні мати
законну мету та бути пропорційними між використаними засобами
та досягнутими цілями (рішення «Мельник проти України» (заява
№ 23436/03)) [2, c. 42–43].
Прийняття кримінально-процесуального рішення щодо обрання
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та щодо продовження строку тримання під вартою у судовому розгляді має істотну
специфіку порівняно із стадією досудового розслідування. Як зазначає В. А. Завтур, ч. 3 ст. 199 КПК України визначає підставами для
продовження такого запобіжного заходу наявність обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з’явилися нові
ризики, які виправдовують тримання особи під вартою або обставин,
які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Якщо друга
підстава повністю втрачає актуальність на стадії судового розгляду,
то перша зазнає істотної трансформації у зв’язку із тим, що певна
частина ризиків, особливо тих, що пов’язані із можливістю спотворення та знищення доказів, автоматично «відпадає», адже відповідні
речі, документи можуть бути вже досліджені судом (але не депоновані) [3, c. 163–164].
Право на свободу та особисту недоторканність, передбачене ст. 5
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 29
Конституції, 12 КПК України, є одним з фундаментальних прав людини. Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що
основною метою статті 5 є запобігання свавільному або необґрунтованому позбавленню волі (McKay v. The United Kingdom (Маккей проти
Сполученого Королівства) [ВП], § 30). Право на свободу та особисту
недоторканість має найважливіше значення в «демократичному суспільстві» за змістом Конвенції (Medvedyev and Others v. France (Медвєдєв та інші проти Франції) [ВП], § 76; Ladent v. Poland (Ладент проти Польщі), № 11036/03, § 45, 18 березня 2008 року) [4, c. 7].
У досудовому розслідуванні наявна дворівнева перевірка наявності підстав та умов обрання запобіжного заходу у вигляді тримання
під вартою та продовження строку тримання під вартою. Натомість,
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у судовому розгляді перевірка наявності підстав та умов обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи продовження
строку тримання під вартою не є оперативною, вона переноситься
до моменту апеляційного оскарження підсумкового судового рішення, що, враховуючи відсутність формалізованих строків судового розгляду, свідчить про те, що ця перевірка може бути значно віддаленою
у часі від прийняття ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою чи продовження строків тримання під вартою.
Це, у свою чергу, свідчить про відсутність оперативності відновлення
порушеного права особи на свободу та особисту недоторканність.
У науковій літературі є думки щодо некоректності чинної законодавчої регламентації цього питання [5, c. 303–304], пропонується
прямо передбачити в ст. 392 КПК України право на оскарження ухвал,
винесених в порядку положень ст.ст. 315, 331 КПК України щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою [6, c. 119].
Також відстоюється точка зору, що відповідно до ч. 1 ст. 310, ст. 331,
п. 2 ч. 1 ст. 395 КПК України висновок про можливість оскарження
ухвал суду першої інстанції про обрання, зміну або скасування запобіжного заходу під час судового розгляду (в порядку положень ст.ст.
315, 331 КПК України) спирається на положення чинного законодавства України, рішення Конституційного Суду України та ЄСПЛ [6, c.
121]. Викладена і протилежна думка [3, c. 48]. Зазначається також, що
слід визнати положення ч. 2 ст. 392 КПК такими, що не відповідають
конституційним гарантіям, передбаченим ст. 8, 29, 55, п. 8 ст. 129 Конституції України, оскільки позбавляє права на оскарження та перегляд
ухвал суду (під час судового провадження про обрання та продовження строку тримання під вартою, чим самим обмежується особисте
право громадянина на свободу та особисту недоторканність, права
особи перевірити законність тримання її під вартою шляхом звернення до апеляційного та касаційного судів, тобто, є такою, що не відповідає Конституції України та Конвенції про захист прав та основоположних свобод [7, c. 19].
Таким чином, така нормативна регламентація оскарження та практика застосування норм свідчить про відсутність в Україні ефективного засобу захисту права особи на свободу та особисту недоторканність
у разі неправосудності ухвали суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та продовження строку тримання
під вартою, що суперечить ст. 13 Конвенції про захист прав людини
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і основоположних свобод та не корелюється із тлумаченням ефективності засобу юридичного захисту у практиці ЄСПЛ та Рекомендації
Rec (2004) Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо
вдосконалення національних засобів правового захисту.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ
ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ДО ОКРЕМОЇ
КАТЕГОРІЇ ОСІБ
...

Закріплення Кримінальним процесуальним кодексом України особливих порядків кримінального провадження обумовлено необхідністю спрощення й прискорення кримінального провадження та розширення меж диспозитивності кримінального процесу. Кримінальні
провадження, яким характерні окремі процесуальні умови, або ті, котрі проводяться стосовно певної категорії осіб, що характеризуються
специфічними юридично значущими властивостями, здійснюються
за особливим порядком. В провадженнях з ускладненою процесуальною формою, кримінальне провадження потребує додаткових гарантій законності, дотримання прав, свобод і законних інтересів його
учасників, наприклад щодо окремої категорії осіб, наділених правовими імунітетами.
Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає рівність перед законом і судом. А саме в ч. 1 ст. 10 зазначено, що
не може бути привілеїв чи обмежень у процесуальних правах, передбачених КПК, за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних чи інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, громадянства, освіти,
роду занять, а також за мовними або іншими ознаками. Разом з тим
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існує певна категорія громадян, діяльність яких спрямована на забезпечення функціонування основних державних інститутів, яка
наділена певними привілеями (додатковими гарантіями) захисту їхніх прав. Ці привілеї мають публічно-правовий характер, який покликаний захищати незаконне втручання у виконання професійних
обов’язків, встановлення системи особливих заходів державного захисту від перешкоджання виконанню покладених на них обов’язків
і здійсненню наданих прав.
Так, чинний КПК України встановив окремий порядок застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, котрий має
свої особливості для певної категорії осіб.
Зокрема, ст. ст. 482–483 КПК України передбачені особливості
обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для осіб,
щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження; ст. 492 КПК України передбачені особливості застосування
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого; Окрім того, у ст. 577 КПК України
встановлена гарантія прав та свобод особи до якої застосовується екстрадиція, у випадку тримання її під вартою на території запитуваної
держави. У ст. 580 КПК України встановлені особливості тримання під
вартою на підставі рішення компетентного органу іноземної держави,
а ст.ст. 584, 586 КПК України передбачений порядок застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі
особи (екстрадиційний арешт) та його припинення. Окремо у ст. 597
КПК України встановлені особливості тримання під вартою особи
до отримання запиту про перейняття кримінального провадження.
Главою 37 КПК України передбачені особливості кримінального
провадження щодо окремої категорії осіб. У статті 482 КПК України
знаходимо, що обрання стосовно судді запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ухвалення обвинувального вироку судом
не може бути здійснено без згоди Вищої ради правосуддя (ч. 1), а обрання стосовно народного депутата України запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не може бути здійснено без згоди Верховної Ради України (ч. 2).
Стаття 483 КПК України встановила, що про застосування запобіжного заходу, ухвалення вироку повідомляються:
1) щодо адвокатів – відповідні органи адвокатського самоврядування;
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2) щодо інших категорій осіб, передбачених статтею 480 КПК
України, – органи і службові особи, які їх обрали або призначили чи
відповідають за заміщення їхніх посад.
Із зазначеного вище стає зрозумілим, що порядок обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до окремої категорії
осіб має дві особливості. Перша, пов’язана із тим, що для обрання
стосовно судді та народного депутата України необхідною є згода Вищої ради правосуддя та Верховної Ради України. Тобто, якщо характеризувати процесуально, то згода Вищої ради правосуддя та Верховної
Ради України є умовою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Друга особливість полягає у тому, що після обрання запобіжного
заходу у вигляді тримання під вартою необхідно повідомити або органи адвокатського самоврядування про застосування такого до адвоката, або органи і службових осіб, які обрали або призначили чи відповідають за заміщення посад інших осіб із переліку окремої категорії
осіб, що міститься у ст. 480 КПК України.
Зазначене вище є процесуальними особливостями, котрі застосовуються до окремих категорій осіб та є доповненнями до загальних
умов, підстав, приводів та порядку застосування тримання під вартою, не суперечать їм, а є гарантіями професійної, виборної діяльності вище зазначених осіб з метою належного виконання ними своїх
обов’язків за родом діяльності.
Таким чином чинний КПК України встановив особливості застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до окремих
категорій осіб, що пов’язані із їх діяльністю та полягають у виконанні
двох умов щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання
під вартою: 1. Отримати згоду Вищої ради правосуддя та Верховної
Ради України на застосування такого запобіжного заходу щодо судді
та народного депутата України; 2. Повідомити державні та інші органи чи службові особи про таке застосування.
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ВИСЛОВЛЕННЯ НЕДОВІРИ ВЕРХОВНОЮ
РАДОЮ УКРАЇНИ
...

Належна організація та діяльність органів прокуратури України сприяє здійсненню в Україні справедливого судочинства у сфері
кримінальної юстиції. У зв’язку з цим актуальним наразі є питання
нормативного забезпечення та практичного дотримання принципу
незалежності органів прокуратури України і, зокрема, Генерального
прокурора, який згідно зі ст. 1311 Конституції України є очільником
прокуратури в Україні та якого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України (ВРУ) Президент України [6].
Однією з підстав припинення повноважень Генерального прокурора на адміністративній посаді згідно з п 1. ч. 2 ст. 42 Закону України «Про прокуратуру» є висловлення ВРУ недовіри Генеральному
прокурору, що має наслідком його відставку з цієї адміністративної
посади [2]. Слід погодитися з думкою О. Долгого, що можливість парламенту висловити недовіру не може відповідним чином не впливати
на діяльність Генерального прокурора і підлеглих йому прокурорів,
оскільки не гарантує його перебування на займаній посаді саме через
вподобання та інтереси тих чи інших політичних кіл, представлених
у Верховній Раді [1]. На наш погляд, передбачена законом можливість
звільнення Генерального прокурора значно впливає на його незалежність під час здійснення ним своїх повноважень.
На «політичну залежність» прокуратури вказував і один з попередніх Генеральних прокурорів України О. Медведько, який зазначив, що
«в умовах сучасної України, де нецивілізоване протиборство десятків
політичних партій, різних за впливовістю, загрожує самим основам
державного порядку, на варті якого стоїть прокуратура, прокурорська
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діяльність не позбавлена політичного забарвлення» [7]. Офіційно підтвердив цю тезу і КСУ, який у своєму рішенні від 7 травня 2002 року
(у справі про призначення або звільнення посадових осіб), фактично
надав Генеральному прокуророві «титул» політичного діяча, а отже, й
офіційно підтверджена припустимість дострокового припинення його
повноважень у межах політичної відповідальності [4, с. 41–42].
Слід погодитися з думкою Колєснік Т. Є. та Невмержицького Є. В.,
які зазначають, що існування інституту висловлення недовіри Генеральному прокурору є свідченням неможливості дотримання на практиці принципу незалежності прокуратури [3, с. 80–81]. І передбачений
Законом про прокуратуру (ч. 4 ст. 42) порядок підготовки до прийняття відповідного рішення ВРУ не є достатньою гарантією виключення
його політичного забарвлення, оскільки законодавством не передбачено жодних наслідків прийняття КДКП позитивного висновку щодо
результатів діяльності Генерального прокурора на посаді [2]. В якості
приклада наведемо Постанову ВРУ «Про висловлення недовіри Генеральному прокурору України Пшонці В. П.» від 22.02.2014, в якій зазначалося, що «протягом трьох місяців в Україні правоохоронні органи
неправомірно застосовують заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та зброю до учасників акцій протесту у м. Києві та інших містах
України. Системними стали перевищення їх посадовими особами влади та посадових повноважень, а також вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів. Генеральний прокурор України Пшонка В. П.
не забезпечив організацію діяльності органів прокуратури, яка б забезпечила всемірне утвердження верховенства права, зміцнення правопорядку, а також захисту від протиправних посягань, закріпленого
Конституцією України конституційного ладу, гарантованих Конституцією, законами України та міжнародними нормативно-правовими
актами прав і свобод людини і громадянина. Діяльність Генерального прокурора України Пшонки В. П. призвела до масового порушення
конституційних прав і свобод людини і громадянина, десятків вбитих
та сотень поранених громадян» [10]. За результатами прийняття такої
постанови було оголошено про відставку Пшонки В. П., що, безперечно, свідчить про політичний характер прийнятого рішення, оскільки
у країні склалася ситуація зміни влади, під час якої не відбулося жодних судових чи інших процедур, які б надали можливість Генеральному прокурору України висловитися у зв’язку з обставинами, що мали
місце в країни, та у кінцевому підсумку засвідчили б незаконність
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та неправомірність дій Пшонки П. В. на посаді Генерального прокурора України.
Отже, сьогодні правовий режим регулювання цього питання не повною мірою враховує рекомендацію, надану в пункті 120 Спільного
висновку Венеціанської комісії і Директорату з прав людини щодо
проекту Закону «Про прокуратуру України», що звільнення Генерального прокурора України з посади має відбуватися лише з конкретних
підстав і після проведення справедливого слухання, а також що положення про висловлення недовіри Верховною Радою слід видалити [5, с. 26]. Враховуючи, що лише обвинувальний вирок за вчинення адміністративного або кримінального правопорушення призведе
до надання судом попередньої незалежної оцінки, було б необхідним
гарантувати, щоб Генеральний прокурор України міг скористатися
справедливим судовим слуханням його справи у процесі, в результаті
якого буде прийняте рішення про звільнення його з посади, зокрема,
і через висловлення йому недовіри [5, с. 27–28].
Отже, з урахуванням вищевикладеного та проаналізувавши окремі думки суддів КСУ з питань звільнення Генерального прокурора, які
наголошують на тому, що «відповідальність Генерального прокурора має бути не перед парламентом або урядом, а перед суспільством,
громадськістю» [9], і що «простого виключення з законодавчих актів
положень про можливість висловлення недовіри Генеральному прокурору не буде достатнім» [8], з метою усунення потенційних загроз
незалежності Генерального прокурора, пропонуємо перенести оцінку
контролю якості роботи Генерального прокурора з Парламенту до Верховного Суду. Вбачається, саме стандарти функціонування суду здатні
забезпечити належну оцінку діяльності Генерального прокурора і лише
відповідний висновок Верховного Суду має скласти основу рішення
Президента України про дострокове звільнення Генерального прокурора з підстав неналежного виконання своїх функціональних обов’язків.
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У теперішній час судова система України перебуває у стані реформування з метою побудови демократичної, соціальної та правової держави. Головним органом, що покликаний забезпечити захист
гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави – є суд. Сильна, незалежна судова влада
здатна здійснювати істотний, всебічний вплив на життєдіяльність
держави, активно допомагати їй у становленні як правової інституції.
Саме тому судова реформа, яка послідовно відбувається в Україні,
потребує удосконалення не тільки нормативно-процесуальної діяльності, але й врахування психологічних закономірностей у сфері судочинства. Оскільки діяльність судді є дуже складною, багатогранною
і відповідальною у зв’язку з розглядом різних за своїм характером
справ [1, с. 1].
Правосуддя згідно з чинним законодавством здійснюється шляхом розгляду і вирішення цивільних, адміністративних та кримінальних проваджень. Таким чином, у найзагальнішому вигляді
зі змістовної сторони діяльність судді полягає у розгляді проваджень та прийнятті у них рішень. Однак така характеристика суддівської діяльності вдається спрощеною, втрачаються її складність
та багатоплановість, про що йшлося вище. Необхідно назвати ті
конкретні дії та процедури, які виконує суддя у зв’язку з розглядом
провадження та у зв’язку з організацією діяльності суду, судової
системи.

40

Засоби контролю за суддівською діяльністю під час розгляду і вирішення...

У зв’язку з цим слід сказати про засоби контролю за суддівською
діяльністю. Контроль за цим видом юридичної практичної діяльності
слід розглядати на трьох рівнях.
1. Нарівні взаємного контролю центральних органів державної
влади у зв’язку з реалізацією принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову. Кожна гілка влади здійснює контроль за діяльністю інших двох, що підтримує всю систему державних органів
у стані належної працездатності, стримує від зазіхань на надмірну
концентрацію влади, спроб використання влади не за призначенням
тощо. Тому за діяльністю всієї системи судових органів здійснюється
контроль з боку Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.
Окремо слід згадати про управлінські рішення щодо затвердження
штатної чисельності та структури судів України (крім штатів Верховного Суду України) з боку Міністерства юстиції України. Це свого
роду організаційний контроль.
2. Нарівні внутрішньосистемного контролю, що можна простежити на підставі аналізу повноважень голів судів різного рівня, повноважень судових колегій, або президій, Пленуму Верховного Суду
України. Наприклад, Голова Верховного Суду України має право
здійснювати контроль за виконанням керівних роз’яснень Пленуму
Верховного Суду України. Це означає, що його контрольні повноваження в цьому питанні стосуються всіх судових органів України.
Розгляд судових проваджень у порядку нагляду або в касаційному порядку є також формою контролю за діяльністю судів, що виконують
функцію судів першої інстанції. Крім того, Закон України «Про судоустрій» прямо вказує у статті 31 на контрольні повноваження Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів щодо діяльності районних (міських)
та міжрайонних (окружних) судів. До внутрішньосистемних заходів
контролю за діяльністю суддів слід також віднести утворення кваліфікаційних комісій та проведення кваліфікаційної атестації з метою
оцінювання та стимулювання підвищення професійної кваліфікації
суддів, підвищення їх відповідальності за додержання законодавства
під час розгляду проваджень. До повноважень кваліфікаційних комісій належать здійснення атестації обраних суддів, надання висновків
щодо кандидатів на посаду судді, порушення дисциплінарного провадження, проведення службових перевірок, надання висновків про
звільнення з посад, застосування інших мір дисциплінарної відпові-
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дальності, присвоєння кваліфікаційних класів. Крім того, до внутрішньосистемного контролю належить діяльність органів суддівського
самоврядування, які на своїх форумах обговорюють питання застосування судами законодавства України, удосконалення роботи та організаційної структури судової системи.
3. На іншому рівні організації слід сприймати контроль за діяльністю суддів з боку окремих громадян, засобів масової інформації,
політичних партій та громадських організацій. Такий рівень контролю можна назвати громадським, оскільки його вплив виявляється
в основному у формуванні громадської думки відносно діяльності
суду, судової системи в цілому або окремо взятого судді. Така форма контролю найхарактерніша для демократичних країн, особливо
для країн з розвинутою адвокатурою. Проведення прес-конференцій,
організація інтерв’ю з керівниками судових органів, в яких вони звітують про результати судової діяльності, недоліки у роботі, також є
громадською формою контролю з боку суспільства [2].
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КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ
ГАРАНТІЇ НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ
НА КОРЕСПОНДЕНЦІЮ ОСОБИ
ЯК ЗАСОБУ ДОКАЗУВАННЯ
У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ
...

Відповідно до положень ч. ч. 1 та 2 ст. 261 КПК України накладення арешту на кореспонденцію особи без її відома проводиться
у виняткових випадках на підставі ухвали слідчого судді. Арешт накладається, якщо під час досудового розслідування є достатні підстави вважати, що поштово-телеграфна кореспонденція певної особи
іншим особам або інших осіб їй може містити відомості про обставини, які мають значення для розслідування, або речі і документи, що
мають для нього істотне значення.
Накладення арешту на кореспонденцію полягає у забороні установам зв’язку вручення кореспонденції адресату без відповідної вказівки слідчого, прокурора. Установам, що здійснюють її пересилання,
направляється для виконання постановлена слідчим суддею ухвала
про накладення арешту на кореспонденцію.
Серед науковців дискусійним залишається питання, чи є огляд та виїмка кореспонденції етапами накладення на неї арешту, чи це самостійні
види негласних слідчих (розшукових) дій. Так, одні із них вважають, що
огляд та виїмка кореспонденції – це дві взаємопов’язані негласні слідчі
(розшукові) дії. Інші розглядають огляд, виїмку та затримання кореспонденції як три взаємопов’язані між собою негласні слідчі (розшукові) дії.
Вказується, що накладення арешту на кореспонденцію та її огляд
та виїмка – це різні, хоча й тісно пов’язані між собою негласні слідчі (розшукові) дії. «Накладений арешт не обов’язково може тягнути
за собою огляд кореспонденції, так само як і не вся оглянута кореспонденція, на яку накладено арешт, підлягає обов’язковій виїмці.
В окремих випадках з дозволу слідчого, якого повідомили із установи
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поштово-телеграфного зв’язку про надходження кореспонденції, ця
кореспонденція може бути переданою адресату без її огляду».
Нами поділяється думка тих вчених, які зазначають, що послідовне
провадження арешту, огляду, а в необхідних випадках виїмки кореспонденції, у своїй єдності складають етапи негласної слідчої (розшукової)
дії, порядок проведення якої закріплено у декількох статтях КПК.
Той факт, що лише слідчий суддя надає дозвіл на накладення арешту на кореспонденцію не в повній мірі відповідає потребам правозастосовної практики, оскільки не в усіх випадках слідчому чи
прокурору вдається своєчасно подати клопотання про проведення
відповідної негласної слідчої (розшукової) дії, особливо тим, які знаходяться на значній відстані від апеляційних судів. Саме тому, для
забезпечення реалізації кримінальних процесуальних гарантій накладення арешту на кореспонденцію особи як засобу отримання доказів
у кримінальному провадженні необхідно надати прокурору чи слідчому, за погодженням із прокурором, повноваження приймати у невідкладних випадках рішення про арешт кореспонденції.
Ще у радянський юридичній літературі зверталась увагу на те, що закон не дає права накладати арешт на кореспонденцію, оглядати та вилучати
її без санкції прокурора. Відмічалось, що це не є правильним. Якщо слідчий достовірно знає, що на пошті знаходиться лист або телеграма, яка має
виключно важливе значення для розкриття злочину, то він повинен мати
право винести постанову про затримання цієї кореспонденції на строк до
12 годин, щоб протягом цього часу отримати санкцію прокурора.
Вважаємо за необхідне ст. 261 КПК України доповнити нормою
такого змісту: «У невідкладних випадках, коли дотримання порядку
отримання дозволу слідчого судді на арешт кореспонденції може призвести до втрати доказів у кримінальному провадженні, постанова
про проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії може бути винесена прокурором або слідчим, за погодженням з прокурором. Така
постанова втрачає чинність, якщо вона не буде підтверджена рішенням слідчого судді протягом доби».
Приписи ст. 261 КПК України не визначають, для досягнення якої
мети можливе накладення арешту на кореспонденцію. Уявляється, що
такою метою є: отримання доказової інформації про злочин, його співучасників, місце знаходження матеріальних об’єктів, які були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що
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встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі
предмети, які були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші,
цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом; тимчасове зупинення листування між підозрюваним та іншими особами
для запобігання злочинних зв’язків між ними; розшук підозрюваного,
який переховується від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, місцезнаходження
якого невідоме; забезпечення накладення арешту на майно підозрюваного або осіб, які за законом несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану його діянням (поштовий переказ, посилки).
У ст. 261 КПК України не конкретизується, кореспонденція яких
саме осіб може бути арештована, що є, на нашу думку, суттєвим недоліком чинного законодавства України, оскільки існує небезпека
прийняття рішення про накладення арешту на кореспонденцію щодо
широкого кола осіб. Це своєю чергою негативно відображається
на ефективності реалізації кримінальних процесуальних гарантій накладення арешту на кореспонденцію особи як засобу отримання доказів у кримінальному провадженні.
Слід зазначити, що ст. 187 КПК 1960 р., після зміни її редакції Законом України від 21 червня 2001 р. «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України», вичерпно визначала, на кореспонденцію яких саме осіб може накладатися арешт. У ч. 1 цієї статті
зазначалось, що арешт на кореспонденцію може бути застосовано лише
за наявності достатніх підстав вважати, що у листах, телеграфній та іншій кореспонденції підозрюваного чи обвинуваченого іншим особам
або інших осіб підозрюваному, обвинуваченому, містяться дані про
вчинений злочин або документи і предмети, що мають доказове значення, і якщо іншими способами одержати ці дані неможливо.
На наш погляд, для забезпечення ефективності реалізації кримінальних процесуальних гарантій накладення арешту на кореспонденцію особи як засобу отримання доказів у кримінальному провадженні
у ст. 261 чинного КПК України також необхідно чітко визначити, на кореспонденцію яких осіб може накладатися арешт. Вважаємо за необхідне ч. 2 цієї статті викласти у такій редакції: «Арешт на кореспонденцію
накладається, якщо під час досудового розслідування є достатні підстави вважати, що поштово-телеграфна кореспонденція підозрюваного
іншим особам або інших осіб підозрюваному може містити відомості
про обставини, які мають значення для досудового розслідування, або
речі і документи, що мають для нього істотне значення».
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ЕЛЕКТРОННИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ
ПІДГОТОВЧОГО СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ
...

Розвиток суспільних відносин, сучасних інформаційних технологій та засобів комунікації обумовлює технологізацію юридичних
процесів, зокрема кримінального судочинства. Така інноваційна діяльність виявляється у трансформації судової процедури з традиційного паперового формату в електронний. У провідних державах світу
взаємодія суб’єктів кримінального процесу вже сьогодні переміщується із фізичних залів суду до віртуальних. В Україні ми також можемо спостерігати формування електронного судочинства. Водночас,
в світлі положень Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України
та інших законодавчих актів» від 23 березня 2017 року № 6232, процес впровадження електронного кримінального провадження (далі – 
ЕКП) потребує інтенсифікації, що обумовлює актуальність даної роботи.
Створення ЕКП передбачає відображення структурних складових
кримінального провадження (стадій, етапів, окремих процесуальних
дій та процесуальних рішень) в електронній системі.
Для кримінального процесуального права характерний спеціальний дозвільний метод правового регулювання, в основі якого лежить
формула: «дозволено лише те, що прямо передбачено законом», відтак стадії кримінального провадження вибудовують визначену КПК
України чітку алгоритмічну структуру.
В сучасному кримінальному процесі України кримінальний процесуальний алгоритм представлений за допомогою лінгвістичних засобів у формі тексту КПК України. Для вербального подання алгоритму використовують звичайну мову, її граматику – алфавіт, лексику,
синтаксис тощо [3, с. 9]. Враховуючи зазначене, вербальний алгоритм
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кримінального провадження має бути перетворено в математичний
алгоритм, який стане основою для розробки програмного забезпечення інтегрованої системи (далі – ІС) ЕКП.
Алгоритми судового провадження утворюють наступні послідовні рівні: а) судове провадження (п. 24 ч. 1 ст. 3 КПК України); б)
окремі стадії судового провадження (ст.ст. 314–315 КПК України);
в) вчинення окремих процесуальних дій (ч. 2 ст. 315 КПК України);
г) прийняття процесуальних рішень (ч. 3 ст. 314 КПК України) [1].
Структурними складовими останніх двох рівнів є система елементарних процесуальних актів та елементарних процесуальних дій.
Визначені елементи утворюють розгалужену дендритно-циклічну
структуру алгоритму кримінального процесу, де алгоритм судового
провадження («а») є сукупністю алгоритмів стадій процесу (множини «б»), а останні, у свою чергу, утворюються з алгоритмів процесуальних дій («в») та алгоритмів процесуальних рішень («г»), створюючи схематичну модель системно-структурної конструкції судового
провадження, що є 4-рівневою логічною послідовністю. Такий кримінальний процесуальний алгоритм є Workflow (потік робіт) для ІС
ЕКП (інтегрованого електронного кримінального процесуального
правореалізаційного засобу). В свою чергу, кожне провадження, залежно від обставин справи, має унікальний кримінальний процесуальний алгоритм, що утворюється із сукупності алгоритмів «б»,
які включають «в» і «г», утворюючи функціональну послідовність
[2, с. 185–186]. При реалізації електронних кримінальних процесуальних процедур за допомогою електронного кримінального процесуального правореалізаційного засобу відповідний функціональний
алгоритм фіксуватиметься електронною системою. Таким чином,
шляхом автоматичного зіставлення електронного алгоритму кримінального провадження (функціональна послідовність) зі структурою
електронного алгоритму кримінального процесу (логічна послідовність, що відображає норми КПК України), електронна система виявлятиме відхилення від норм кримінального процесуального закону, що забезпечить дотримання вимог ст. 2 КПК України щодо
забезпечення належної правової процедури під час кримінального
провадження.
Наприклад, процесуальна процедура підготовчого судового засідання, визначена ст. 314 КПК України, має такий кримінальний процесуальний алгоритм:
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«Якщо А1 «отримання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру
або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності»,
то в Період (П) 1 «не пізніше 5 днів з дня надходження» Суд виконує:
Б1 «призначає підготовче судове засідання» та Б2 «викликає учасників судового провадження» →
А2: А2(1)»підготовче судове засідання» за умови «присутні
Суб’єкти (С)» (суб’єкти, визначені ч. 2 ст. 314 КПК України: прокурор,
обвинувачений, захисник, потерпілий, його представник та законний представник, цивільний позивач, його представник та законний
представник, цивільний відповідач та його представник, представник
юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, згідно з правилами, передбаченими КПК України для судового розгляду), Суд
виконує Б3 «вимоги, передбачені статтями 342–345 КПК України»,
після чого Суд виконує Б4 «головуючий з’ясовує в учасників судового провадження їхню думку щодо можливості призначення судового
розгляду» → або → А2(2)»підготовче судове засідання», за невиконання умови «присутні Суб’єкти (С)», суд повторно виконує Б1 та Б2
і далі за алгоритмом →
Ах – процесуальні дії, під час підготовчого судового засідання, визначені КПК України →
А(остаточне)»рішення суду у підготовчому судовому засіданні»,
якщо А1+А2(1)+Ах, то → В1 «затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору
для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому
статтями 468–475 КПК України» → або → В2 «закрити провадження
у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4–8 ч. 1 або
ч. 2 ст. 284 КПК України» → або → В3 «повернути обвинувальний
акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або
виховного характеру прокурору, якщо вони не відповідають вимогам
КПК України» → або → В4 «направити обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного
характеру до відповідного суду для визначення підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження» → або
→ В5 «призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акта,
клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру» → і / або → В6 «доручити представнику персоналу органу пробації скласти досудову доповідь» →
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Алгоритм підготовчого судового засідання завершено».
Цей алгоритм, побудований на основі норм кримінального процесуального закону, при відображенні у ІС ЕКП (електронному кримінальному процесуальному правореалізаційному засобі) забезпечить
дотримання електронною системою належної правової процедури
під час підготовчого судового засідання.
Такий же алгоритм необхідно розробити для всіх стадій судового провадження, що є перспективним напрямком наступних наукових
досліджень.
Отже, алгоритмізація кримінального провадження істотно знизить корупційні ризики та забезпечить прозорість кримінального процесу, адже здійснення ЕКП відповідно до електронних алгоритмів,
створених на основі норм КПК України, унеможливить вчинення дій
не передбачених законом.
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Актуальність теми обумовлена необхідністю доопрацювання положень Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК
України) щодо початку досудового розслідування кримінальних проступків – дізнання. Положення, що стосуються дізнання, згідно п. 1
Розділу Х КПК України, вводяться в дію одночасно з набранням чинності законом України про кримінальні проступки.
Згідно ст. 215 КПК України досудове розслідування злочинів
здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків – у формі дізнання в порядку, передбаченому КПК України.
У п. 4 ч. 1 ст. 3 КПК України закріплено визначення дізнання як форми досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування
кримінальних проступків. Дізнання регламентоване Главою 25 КПК
України «Особливості досудового розслідування кримінальних проступків», де ст. 298 КПК України визначено, що дізнання здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими КПК України, з урахуванням положень цієї глави.
З метою впровадження кримінальних проступків лише за період
2012–2015 рр. було розроблено шість законопроектів, однак, жоден
із них не був прийнятий. Разом з тим, у зв’язку із необхідністю впровадження інституту кримінальних проступків та встановлення процедури дізнання, був розроблений законопроект № 7279 «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового
розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (далі – 
законопроект № 7279) [2], який був прийнятий 22 листопада 2018 року.
Вченими-процесуалістами дізнання розглядається як самостійна
форма досудового розслідування. У доктрині кримінального процесу-

50

Початок досудового розслідування кримінальних проступків: запрошення...

ального права під дізнанням прийнято розуміти засновану на законі
правозастосовну діяльність, спрямовану на виявлення, попередження,
запобігання та розслідування кримінальних правопорушень, забезпечення вирішення завдань кримінального судочинства [1]. Що стосується початку дізнання, відзначимо, що окремих виключень Главою 25
КПК України не передбачено. Виходячи з цього, можна говорити про
аналогію закону: дізнання починається з моменту внесення відомостей
про кримінальний проступок до ЄРДР, яке здійснюється не пізніше 24
годин після подання заяви, повідомлення про вчинений кримінальний
проступок або після самостійного виявлення з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального проступку.
Зараз будь-яке кримінальне правопорушення розслідується за визначеною КПК процедурою уповноваженою на це особою – слідчим
органу досудового розслідування. Слід погодитися із висловленою
М. А. Погорецьким думкою про те, що постійне зростання кількості
кримінальних проваджень є причиною непоодиноких випадків порушень закону, яких допускаються слідчі та співробітники оперативних
підрозділів, що, серед іншого, потребує кадрового посилення цих органів, оптимізації їх діяльності та прийняття закону про кримінальні
проступки [6].
У запропонованій законопроектом № 7279 редакції ст. 214 КПК
України регламентовано призначення дізнавача та визначаються дії,
які можуть бути здійснені до внесення відомостей про кримінальний
проступок до ЄРДР. Запропонована редакція ч. 3 ст. 214 КПК України містить норму про те, що для з’ясування обставин вчинення кримінального проступку до внесення відомостей до ЄРДР може бути:
відібрано пояснення; проведено медичне освідування; отримано висновок спеціаліста і знято показання технічних приладів та технічних засобів. Таким чином, виникає двояка ситуація: при вчиненні
злочину дозволяється у невідкладних випадках лише провести огляд
місця події (далі – ОМП), а при вчиненні кримінального проступку,
який не представляє такої суспільної небезпечності як злочин, натомість, дозволяється цілий ряд інших процесуальних дій, спрямованих
на отримання доказів [2]. Така редакція суперечить ч. 1 ст. 93 КПК
України, відповідно до положень якої збирання доказів здійснюється
сторонами кримінального провадження, а до реєстрації у ЄРДР немає
підстав вести мову ні про конкретне кримінальне провадження, ні про
його сторони.
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Визнання пояснень джерелом доказів, згідно запропонованої законопроектом № 7279 редакції ч. 1 ст. 298–1 КПК України, на нашу думку, є дискусійним. При відібранні пояснення, особі не роз’яснюється
можливість звернення за правовою допомогою чи право відмовитися
давати будь-які пояснення до моменту отримання такої правової допомоги, як це передбачено у ч. ч. 3, 4 ст. 224 КПК для допиту, а будьяка процесуальна форма відібрання пояснення не передбачена взагалі.
Слід зазначити, що така пропозиція законодавця суперечить правовій
позиції ЄСПЛ, висловленій у справах «Сальдуз проти Туреччини»
(Salduz v. Turkey) [4] та «Яременко, проти України» (Yaremenko v.
Ukraine) [5], де вказувалося, що для здійснення обвинуваченим свого
права на захист йому, зазвичай, повинна бути забезпечена можливість
отримати ефективну допомогу захисника з самого початку провадження. Таким чином можна зробити висновок про те, що запропонована редакція ч. 1 ст. 298–1 КПК України порушує право особи на захист. На наш погляд, дане питання потребує окремого дослідження
і висвітлення у наукових джерелах.
На наш погляд, дискусійною є можливість проведення медичного
освідування до моменту реєстрації відомостей про кримінальне правопорушення у ЄРДР. Як справедливо зазначають експерти Генерального
директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи, необхідності невідкладного проведення медичного освідування негайно
після події кримінального проступку немає. Експерти зауважують, що
хоча після прийняття нового КПК України проведення процесуальних
дій, крім ОМП, до реєстрації кримінального провадження у ЄРДР стало неможливим, нічим не підтверджено негативний вплив заборони
проведення негайного медичного освідування на кінцевий результат
проваджень, враховуючи необхідність забезпечення права на справедливий судовий розгляд та повагу до приватного життя [3]. Щодо
питання можливості проведення інших процесуальних дій (крім проведення у невідкладних випадках ОМП) до реєстрації кримінального
провадження у ЄРДР, у науковій літературі висловлюються різні думки
[7]. Разом із тим, вчені зазначають, що у провадженнях щодо злочинів
проти життя та здоров’я, освідування проводилося менше, ніж у 5%
випадків, а питання, які можливо вирішити під час освідування, часто
вирішуються шляхом проведення судово-медичної експертизи [8].
З огляду на вищевказане слід констатувати, що окремі положення
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
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актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих
категорій кримінальних правопорушень», прийнятого 22 листопада
2018 року, які регламентують початок досудового розслідування кримінальних проступків – дізнання, є суперечливими та потребують доопрацювання з урахуванням правових висновків ЄСПЛ.
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ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
...

Для України додержання міжнародних стандартів прав людини
повинно бути одним із пріоритетів внутрішньої політики держави.
Відповідно до ст. 8 Загальної декларації прав людини (1948 р.) кожна
людина має право на ефективне поновлення в правах компетентними
національними судами у випадках порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом. У ст. 3 Віденської декларації про
злочинність і правосуддя: відповіді на виклики XXI століття (2000 р.)
підкреслено відповідальність кожної держави за введення і підтримання справедливої, відповідальної, етичної та ефективної системи
кримінального правосуддя як важливого фактору сприяння економічному і соціальному розвитку та безпеки людини. Оскарження судових
рішень, їх перевірка судовими інстанціями вищого рівня повинна забезпечити їх справедливість бути засобом захисту прав та законних
інтересів учасників судового процесу та сприяти реалізації верховенства права. Перегляд судовою інстанцією вищого рівня рішення суду
проголошено світовим співтовариством як одне з найважливіших прав
людини і громадянина. Право на перегляд судового рішення судом вищої інстанції розглядається як невід’ємне право особи на захист.
Гарантування охорони прав осіб є одним із завдань правової системи та державного життя, що знайшло відображення у Конституції
України. Зокрема, забезпечення апеляційного та касаційного оскар-
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ження рішення суду, крім випадків, встановлених законом у п. 8
ч. 3 ст. 129 Конституції України було проголошено однією з основних
конституційних засад судочинства в Україні. В результаті проведення
чергової судової реформи у 2016 році п. 8 ст. 129 Конституції України
було змінено та викладено в новій редакції, так, однією з основних
засад судочинства стало забезпечення права на апеляційний перегляд
справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження
судового рішення. Вказане положення знайшло своє часткове відображення і в новому Законі України «Про судоустрій і статус суддів»
від 2 червня 2016 року № 1402-VIII. Проте норми КПК 2012 р, які
регулюють питання апеляційного оскарження та перегляду судових
рішень, не були приведені у відповідність до оновлених та розширених конституційних гарантій з цього питання. Така ситуація викликає
проблеми у судовій практиці з реалізацією у кримінальному процесі конституційної гарантії на апеляційний перегляд судових рішень.
Конституційним Судом України на даний час відкрито провадження
за конституційною скаргою громадянина України 1. з приводу порушення його конституційного права на оскарження та невідповідності
положень ст.ст. 307, 309 і 399 Кримінального процесуального кодексу
України (далі КПК) Конституції України.
Конституція України має найвищу юридичну силу; закони та інші
нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України
і повинні відповідати їй; норми Конституції України є нормами прямої дії; звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод
людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується; конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані (ч. 2, 3 ст. 8, ч. 2 ст. 22 Конституції України).
Слід наголосити, що норма Основного Закону, встановлена п. 8
ч. 2 ст. 129 Конституції України (у редакції Закону України № 1401VIII від 02.06.2016), щодо забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення набула чинності пізніше набуття чинності
нормам КПК 2012 р. Таким чином, застосовуватись має саме норма
Конституції України як норма прямої дії, що в свою чергу зобов’язує
суди при розгляді конкретних справ керуватись насамперед нормами
Конституції України.
Відсутність у КПК норми щодо можливості оскарження ухвали
слідчого судді про відмову в задоволенні скарги на рішення, дії чи
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бездіяльність слідчого, прокурора порушує конституційне право
на судовий захист, яке за статтею 64 Конституції України не може
бути обмежено.
Слід погодитися з доводами, наведеними у конституційній скарзі громадянина Р.С Тарпана. Згідно з абз. 2 п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України про застосування Конституції України
при здійсненні правосуддя від 01.11.1996 № 9 «суд не повинен відмовляти особі в прийнятті чи розгляді скарги з підстав, передбачених законом, який це право обмежує», оскільки право на оскарження гарантовано ст. 55 Конституції України. У офіційному тлумаченні
ч. 2 ст. 55 Конституції України, викладеному в Рішенні Конституційного Суду України від 14.12.2011 № 19-рп/2011, зазначено, що реалізація конституційного права на оскарження в суді будь-яких рішень,
дій чи бездіяльності всіх органів влади, місцевого самоврядування,
посадових і службових осіб забезпечується в порядку, визначеному
процесуальним законом. Однак таке тлумачення не скасовує прямої
дії норми ч. 2 ст. 8 Конституції України, за якою закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України
і повинні відповідати їй. Конституційний Суд України у Рішенні від
11.12.2007 № 11 -рп/2007 вказав, що: «Реалізацією права особи на судовий захист є можливість оскарження судових рішень у судах апеляційної та касаційної інстанцій. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку гарантує відновлення порушених прав
і охоронюваних законом інтересів людини і громадянина» (абз. 3 п. п.
3.1 п. 3 мотивувальної частини). Редакція п. 8 ч. 3 ст. 129 Конституції
України станом на 01.01.2006 р. передбачала гарантію забезпечення
апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків,
встановлених законом. Тобто процесуальний закон мав встановлювати
випадки, у яких рішення суду апеляційному та касаційному оскарженню не підлягали. Проте після внесення змін до Конституції України
п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України передбачає іншу гарантію, а саме:
забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення.
Отже, нова редакція п. 8 ч. 2 ст. 128 Конституції України передбачає
право на апеляційний перегляд будь-якої справи, а право на касаційне оскарження судового рішення – лише у випадках, які мають бути
визначені процесуальним законом. Такий висновок повністю підтверджується і правовою позицією Конституційного Суду України, викла-
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деною в абз. 10 п. 9 мотивувальної частини Рішення від 30.01.2003 р.
№ 3-рп/2003, за яким «правосуддя за своєю суттю визнається таким
лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах». З наведеного виходить, що право
на апеляційне оскарження судових рішень є невід’ємною складовою
права кожного на звернення до суду, а тому не може обмежуватись.
Згідно з пунктом 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України від
01.11.1996 № 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» суди при розгляді конкретних справ мають оцінювати
зміст будь-якого закону чи іншого нормативно-правового акту з точки
зору його відповідності Конституції та в усіх необхідних випадках застосовувати Конституцію України як акт прямої дії. Крім того, названі
норми ст.ст. 307, 309 і 399 КПК не узгоджуються з іншими положеннями цього ж Кодексу. Зокрема ч. 1 та 3 ст. 21 КПК кожному гарантується
право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону,
а також кожен має право на участь у розгляді в суді будь-якої інстанції справи, що стосується його прав та обов’язків, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Водночас згідно з вимогами п. 3 ч. 1 ст. 409
КПК істотне порушення вимог кримінального процесуального закону
є підставою для скасування або зміни судового рішення при розгляді
справи в суді апеляційної інстанції. Однак неможливість оскаржити
в апеляційному суді явно незаконну ухвалу слідчого судді, винесену
з істотним і очевидним порушенням вимог кримінального процесуального закону, лише з тієї підстави, що вона формально не підлягає
оскарженню, нівелює саму природу правосуддя як і засобу відновлення порушених прав громадян. Застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм ст. 303, ч. 3 ст. 307, ст. 309 та ч. 4 ст. 399 КПК
потягло формальне застосування норми ч. 2 ст. 428 КПК. Верховним
Судом також було відмовлено у відкритті касаційного провадження
у справі. Проте таке застосування не узгоджується з положеннями
ч. 2 ст. 424 КПК. відповідно до якої ухвали суду першої інстанції після
їх перегляду в апеляційному порядку, а також ухвали суду апеляційної
інстанції можуть бути оскаржені в касаційному порядку, якщо вони
перешкоджають подальшому кримінальному провадженню, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Отже, через застосування норм
КПК, що не відповідають Конституції України (є неконституційними),
суди трьох інстанцій відмовили особі у судовому захисті та відновлен-
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ні її порушеного права. Через неможливість встановлення законності
підстав для об’єднання кримінальних проваджень та постійного штучного затягування досудового розслідування, в результаті чого завдання
кримінального провадження, визначені ст. 2 КПК не були виконані.
Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
У рішенні ЄСПЛ № 38695/97 від 15 лютого 2000 р. у справі «Гарсіа
Манібардо проти Іспанії», п. 39 зазначено, що, якщо апеляційні чи касаційні суди існують, гарантії, що містяться у ст. 6 Конвенції повинні
бути дотримані, зокрема, шляхом забезпечення ефективного доступу
до суду. Аналогічну позицію ЄСПЛ висловив у п. 25 Рішення у справі «Делкур проти Бельгії» від 17 січня 1970 року та п. 65 Рішення
у справі «Гофман проти Німеччини» від 11 жовтня 2001 року.
Конституційнім Суд України також вважає, що право на судовий захист включає в себе, зокрема, можливість оскарження судових
рішень в апеляційному та касаційному порядку, що є однією з конституційних гарантій реалізації інших прав і свобод, захисту їх від
порушень і протиправних посягань, в тому числі від помилкових і неправосудних судових рішень (Рішення КСУ у справі № З-рп/2015 від
08 квітня 2015 року).
Таким чином, слід визнати, що норми ст.ст. 307, 309 і 399 КПК
не приведені законодавцем у відповідність до вимог конституційних
гарантій п. 8 ч. 1 ст. 129 Конституції України після внесення змін в редакції Закону № 1401-VIII від 02.06.2016 щодо забезпечення права
на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – 
на касаційне оскарження судового рішення та суперечать їй, тобто
апеляційний перегляд справи щодо судових рішень без будь яких обмежень. Що у судовій практиці призводить до порушення конституційних гарантій реалізації основних засад судочинства і відповідно
прав осіб на апеляційний перегляд справи та касаційне оскарження
судового рішення, передбаченого п. 8 ст. 129 Конституції України
та порушення принципу верховенства права, передбаченого ст. 8 Конституції України; права на захист у суді своїх порушених прав, передбачених ст. 55 Конституції України.
Відповідно слід визнати положення ст.ст. 307, 309 і 399 КПК
такими, що не відповідають конституційним гарантіям, передбаченим ст. 8, 55, п. 8 ст. 129 Конституції України. Чекаємо рішення Конституційного Суду України.
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Актуалність теми обумовлена тим, що забезпечення прав і свобод
учасників кримінального провадження, створення гарантій їх реалізації на стадії судового провадження повинно розглядатися державою
в якості найважливішого завдання, виконання якого визначає демократичну спрямованість не лише кримінального провадження, але
і державного устрою в цілому.
Особливої актуальності набувають міжнародні стандарти забезпечення прав неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні, оскільки в силу фізичної і розумової незрілості, а також притаманної їм
вразливості неповнолітні учасники провадження не в змозі повною
мірою використовувати усі можливі засоби захисту своїх прав, а їх
законні представники дуже часто у зв’язку з відсутністю достатніх
юридичних знань та притаманною загальною необізнаністю також
не здатні забезпечити належне представництво неповнолітніх.
Відомі вчені-правники зробили суттєвий внесок у розроблення
питання міжнародних стандартів у сфері захисту прав людини та, зокрема, дитини: Беляєва Л. І., Бережко Е. В., Єрмишина Н. С., Венецька О. О., Зайцев О. А., Ісмаілов Б. І., Кучинська О. П., Литвинов О. М.,
Луць Л. А., Назимко Є. С., Рабінович П. М., Солоненко О. М., Спесівов Н. В., Уваров В. Г., Щокін Ю. В та інші.
Нормативну базу міжнародних стандартів забезпечення прав неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні становлять загальноприйняті норми і принципи міжнародного права, міжнародні договори, а також норми законодавчих актів, які носять рекомендаційний характер.
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Визначним кроком на шляху розвитку міжнародних стандартів прав неповнолітніх стало прийняття у 1959 році Генеральною
Асамблеєю ООН Декларації прав дитини. Одним із набільш важливих моментів є проголошення права на спеціальний захист. Так,
Декларацією проголошується, що дитина, внаслідок її фізичної і розумової незрілості, потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий захист як до, так і після народження [1].
Не менш значущим міжнародним документом у сфері захисту прав
дітей є Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року, схвалена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 21 грудня 1995 року.
Конвенцію ратифіковано Верхвовною Радою України 27 лютого
1991 року, а тому Україна як держава-учасниця зобов’язалась вживати усіх необхідних законодавчих, адміністративних та інших заходів
для здійснення прав, визнаних Конвенції.
Найбільш повно та детально міжнародні стандарти забезпечення прав неповнолітніх у кримінальному провадженні сформульовані у Мінімальних стандартних правилах ООН, які стосуються
відправлення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила») [4].
Основною ідеєю їх прийняття стало сприйняття правосуддя щодо
неповнолітніх як складової частини процесу національного розвитку
кожної країни в рамках всебічного забезпечення соціальної справедливості для усіх неповнолітніх, що повинно сприяти захисту молоді
та підтримці мирного порядку в суспільстві. Особливу увагу Пекінські правила приділяють утриманню неповнолітніх правопорушників
під вартою [4].
Стандарти судового провадження і винесення судового рішення
у справах про злочини неповнолітніх закріплені в 17 правилі та передбачають:
–– співмірність заходів впливу з обставинами і тяжкістю злочину,
а також із потребами неповнолітнього і суспільства;
–– ґрунтовний розгляд питання про обмеження особистої свободи неповнолітнього, зведення таких обмежень до мінімуму;
–– необхідність позбавлення особистої свободи неповнолітнього
правопорушника тільки у випадках вчинення ним серйозного
діяння із застосуванням насильства проти інших осіб або неодноразового вчинення інших серйозних правопорушень, а також за відсутності іншого відповідного заходу впливу;
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–– неможливість застосування до неповнолітньої особи покарання у вигляді смертної кари, а також застосування до такої особи будь-якого роду тілесних покарань [4].
Керівні принципи Комітету міністрів Ради Європи щодо правосуддя, дружнього до дітей прийняті для того, щоб правосуддя завжди
було доброзичливим до дітей, незалежно від того, хто вони і що вони
зробили [3].
Керівні принципи правосуддя, дружнього до дітей встановлюють загальні елементи правосуддя, дружнього до дітей, які повинні
мати місце під час та після судового розгляду, зокрема: інформація
та консультації; захист приватного та сімейного життя; безпека; підготовка фахівців (усі фахівці, які працюють з дітьми і для дітей, повинні отримувати необхідну міждисциплінарну підготовку з питань прав
і потреб дітей різних вікових груп, а також щодо процедур, які адаптовані до них); багатопрофільний підхід (при повній повазі права дитини
на приватне та сімейне життя, слід заохочувати тісну співпрацю між
різними фахівцями для отримання повного розуміння дитини, а також
оцінки його/її правового, психологічного, соціального, емоційного,
фізичного та пізнавального стану); позбавлення волі (будь-яка форма
позбавлення волі дітей має бути крайнім заходом і бути застосованою
на найбільш короткий відповідний періоду часу) [3].
Окремо встановлються також правила здійснення правосуддя,
дружнього до дітей, під час судового розгляду: забезпечення права
на доступ до суду та судового процесу, надання юридичних послуг
та здійснення представництва, забезпечення права дитини бути почутою і висловлювати свої думки, уникнення невиправданих затримок,
організація провадження, середовища та мови, дружніх до дітей, дотримання прав дітей при опитуванні та зборі заяв.
Керівні принципи щодо дій в інтересах дітей в системі кримінального правосуддя 1997 року (Віденські принципи) закріплюють
обов’язок держави поважати права і свободи неповнолітніх учасників
кримінального судочинства, визначають заходи захисту прав дитини,
поділяючи їх на заходи загального застосування, конкретні заходи
та заходи, які повинні бути вжиті на міжнародному рівні [2].
Міжнародні стандарти забезпеченння прав неповнолітніх учасників кримінального провадження повинні застосовуватись у всіх випадках, у яких діти, з будь-яких причин та у будь-якій якості, контактують зі співробітниками будь-яких компетентних органів або служб,
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відповідальних за реалізацію кримінального законодавства та мають
за мету забезпечення дотримання усіх прав дитини. Визнання міжнародних стандартів забезпеченння прав неповнолітніх учасників кримінального провадження є значним кроком уперед. Однак, завдання
буде виконане у повній мірі лише тоді, коли зміни можна буде спостерігати і на практиці.
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ВИКОРИСТАННЯ АГЕНТІВ ПІД ПРИКРИТТЯМ
ПІД ЧАС ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНИМ
ЗЛОЧИННИМ ФОРМУВАННЯМ:
СУДОВІ РІШЕННЯ ЄСПЛ
...

Посилення економічної кризи й утворення в різних країнах етнічних діаспор успішно використовують організовані злочинці з інших
країн для створення національних угруповань, які відрізняються більшою згуртованістю і захищеністю від правоохоронних органів. Національна солідарність, а іноді й родинні зв’язки, мовний та культурний
бар’єри надійно захищають такі угруповання від проникнення в них
сторонніх осіб [1]. При цьому для організованих злочинних формувань характерна наявність властивих виключно їм рис і якостей, що
ускладнюють діяльність органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність і попереднє розслідування, у виявленні, припиненні,
документуванні, розслідуванні та розкритті злочинів, скоєних ними
[2; 3].
Відповідно до сформованої позиції Європейського суду з прав
людини наявність державного інтересу не можна використовувати
в якості обґрунтування щодо використання доказів, отриманих в результаті поліцейської провокації, оскільки застосування таких доказів
наражає обвинуваченого на ризик остаточно позбавитись справедливого судового розгляду із самого початку; внутрішньодержавне законодавство не повинно дозволяти використання доказів, отриманих
в результаті підбурювання з боку державних агентів.
Прецедентне право Європейського суду не забороняє посилатися
на стадії розслідування кримінальної справи і у випадку, якщо дозволяє характер злочинної дії, на докази, отримані в результаті проведення співробітниками органів внутрішніх справ операцій під прикриттям (наприклад, рішення ЄСПЛ від 15 червня 1992 року у справі
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«Люді проти Швейцарії»). Однак застосування агентів під прикриттям повинно бути обмежене, співробітники поліції можуть діяти таємно, але не займатись підбурюванням (рішення ЄСПЛ від 9 червня
1998 року у справі «Тейксейра де Кастро проти Португалії»).
Коли трапляється, що дії таємних агентів спрямовані на підбурювання злочину, і немає підстав вважати, що він був би скоєний без їхнього втручання, то це виходить за рамки розуміння таємного агента
і може бути названо провокацією. Таке втручання і його використання
в розгляді кримінальної справи може непоправно підірвати справедливість судового розгляду [4].
Рішення ЄСП, якими встановлено, що підбурювання зі сторони поліції не було:
– У рішенні від 15 червня 1992 р у справі «Люді проти Швейцарії»
Series A, № 238, № 73557/01 Суд констатував, що оскаржувана міра
втручання ґрунтувалась на ст.ст. 171-в, 171-с Кримінально-процесуального кодексу Берну, який застосовується також і до попередньої
стадії слідства, коли існують серйозні підозри, що правопорушення
повинні відбутись у найближчий час. Суд підкреслює, що в даному
випадку втручання було націлене на запобігання кримінальних правопорушень, яке, без сумніву, необхідне у демократичному суспільстві.
Що стосується використання агента, то Суд дійшов висновку, що він
не втрутився в особисте життя заявника, оскільки його використання
стосувалось угоди із наркотиками та мало на меті арешт спільників.
– Рішенням від 6 травня 2003 р у справі «Секейра проти Португалії», № 73557/01 встановлено, що нема складу провокації з боку
правоохоронних органів, бо ж громадяни А. та С. звернулись до співробітництва із слідчим департаментом поліції лише після того, як заявник (суб’єкт правопорушення) зв’язався з А. з метою організації
поставки кокаїну до Португалії. З цього моменту А. та С. виступали
як таємні агенти під наглядом слідчого департаменту із дозволу прокуратури країни.
– У рішенні від 6 квітня 2004 року у справі «Шеннон проти
Сполученого Королівства», № 67537/01 зазначається, що не можна виключати того, що докази, отримані в результаті провокації, яка
організована приватною особою, можуть зробити судовий розгляд несправедливим. Проте в даній справі немає підстав піддавати сумніву
оцінку обставин, що була зроблена суддею суду першої інстанції або
апеляційним судом: наявних доказів недостатньо, щоб можна було б
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говорити про справжню провокацію, або, в будь-якому випадку, навіть якщо в загальному сенсі заявника підштовхнули до здійснення
злочину, то за постачання наркотиків він узявся сам із великою готовністю. Більше того, сам заявник на жодній із стадій розгляду справи – 
у судах Сполученого Королівства або Європейському Суді – не брався
стверджувати, що докази його вини не були справжніми або не заслуговували на довіру. За цих обставин прийняття доказів до розгляду
судом не призвели до будь-якої несправедливості при розгляді справи,
і в даному випадку немає ніяких ознак порушення статті 6 Конвенції.
– Рішення від 24 червня 2008 року у справі «Мілінієне проти Литви», № 74355/01 (пункти 37,38): «37. Ініціатива в даній справі мала
місце з боку SS, приватної особи, який, усвідомивши, що заявник буде
вимагати хабар з метою вирішення справи у сприятливу для нього
сторону, звернувся до поліції. Згодом поліція звернулась до заступника генерального прокурора, який санкціонував симуляцію кримінально-караного діяння, надавши імунітет від кримінального переслідування SS в обмін на отримання доказів стосовно підозрюваного.
Оскільки SS володів підтримкою поліції для суттєвого фінансового
стимулювання заявника, а також наданими нею технічними засобами
для запису розмови, є очевидним те, що поліція впливала на хід подій. Тим не менше, Європейський суд не вважає, що роль поліції була
надмірною, враховуючи їх обов’язок здійснювати перевірки на скарги
про вчинення злочинів, а також необхідність припинення руйнівних
наслідків корупції серед суддів, у відповідності до принципу верховенства закону у демократичному суспільстві. Він також вважає, що
поліція слугувала у якості визначаючого фактора. Вирішальною у даній справі була поведінка SS та заявника. У зв’язку із цим, Європейський суд визнає, оцінивши обставини справи, що поліція, так би мовити, «приєдналась» до злочинної діяльності, а не спровокувала її.
Таким чином, дії поліції, скоріше, знаходились в межах оперативної
роботи, а не були провокаційними, що призвело б до можливого порушення пункту 1 статті 6 Конвенції» [4].
Підсумовуючи вище викладене, слід наголосити, що за теперішньої економічної ситуації в Україні ми не можемо запозичити весь
позитивний міжнародний досвід діяльності поліції, але вивчення його
окремих елементів та впровадження їх в практику роботи органів Національної поліції сприятиме покращенню роботи поліції України
в цілому.
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ОСВІДУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ОТРИМАННЯ
ДОКАЗІВ СТОРОНОЮ ОБВИНУВАЧЕННЯ
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У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
...

Проведений нами аналіз матеріалів слідчо-судової практики дає
підстави для висновку, що у кримінальних провадженнях про злочини
у сфері банківського кредитування освідування відноситься до важливих засобів отримання доказів, на підставі яких можливо встановити обставини, що входять до предмету доказування у кримінальних
провадження цієї категорії.
Процесуальний порядок провадження освідування визначений ст. 241 КПК України. Враховуючи те, що освідування здійснюється на підставі постанови прокурора (ч. 2 ст. 241 КПК України),
слідчий як суб’єкт отримання доказів повинен вжити всіх необхідних заходів, щоб особа, яка підлягає освідуванню, не знищила сліди вчинення злочину, а у випадку вчинення відповідних дій слідчий
зобов’язаний зафіксувати їх за допомогою відеозапису та долучити
його як додаток до протоколу освідування.
На нашу думку, той факт, що лише прокурор уповноважений приймати рішення щодо проведення освідування не в повній мірі відповідає потребам правозастосовної практики під час розслідування злочинів цієї категорії, оскільки, якщо виходи з буквального тлумачення
положень КПК України, то прокурор повинен обов’язково приймати
участь у проведенні окремих процесуальних дій (огляд місця події,
обшук, затримання особи, контроль за вчиненням злочину у формі
спеціального слідчого експерименту) для того, щоб своєчасно винести постанову про проведення освідування відповідної особи. Не зважаючи на це, на практиці непоодинокими є випадки, коли слідчі,
порушуючи вимоги кримінального процесуального законодавства
України, проводять освідування без отримання постанови прокурора, що, свою чергою, призводить до визнання відповідних доказів
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недопустимими. Така практика застосування слідчими відповідного
засобу отримання доказів є недопустимою. На наш погляд, з метою
уникнення таких ситуацій та забезпечення можливості своєчасного
використання результатів освідування у кримінальному процесуальному доказуванні, рішення про проведення освідування повинен приймати не лише прокурор, а й слідчий.
Доцільно зазначити, що у кримінальному процесуальному законодавстві окремих зарубіжних країн (ч. 2 ст. 223 КПК Республіки Казахстан; ч. 2 ст. 238 КПК Республіки Азербайджан; ч. 2 ст. 265 КПК
Республіки Туркменістан; ч. 2 ст. 179 КПК Російської Федерації;
ч. 2 ст. 220 КПК Республіки Вірменії; ч. 1 ст. 206 КПК Республіки
Білорусь; ч. 1 ст. 180 КПК Киргизької Республіки та ін.) передбачено повноваження у слідчого або іншої службової особи, яка здійснює
розслідування у конкретному кримінальному провадженні, приймати
рішення щодо проведення освідування. У зв’язку з цим, пропонуємо
частини 2, 3 статті 241 КПК України викласти у такій редакції: «2.
Освідування здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора
та, за необхідності, за участю судово-медичного експерта або лікаря.
Освідування, яке супроводжується оголенням освідуваної особи, здійснюється особами тієї ж статі, за винятком його проведення лікарем
і за згодою особи, яка освідується. Слідчий, прокурор не вправі бути
присутнім при освідуванні особи іншої статі, коли це пов’язано з необхідністю оголювати особу, яка підлягає освідуванню. 3. Перед початком освідування особі, яка підлягає освідуванню, пред’являється
постанова слідчого, прокурора. Після цього особі пропонується добровільно пройти освідування, а в разі її відмови освідування проводиться примусово».
Внесення відповідних змін до ст. 241 КПК України безумовно покращить ефективність та своєчасність отримання доказів слідчим,
прокурором шляхом проведення освідування у досудовому розслідуванні злочинів у сфері банківського кредитування, а також підвищить
рівень взаємодії між слідчими та прокурорами.
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Прийняття у 2012 році Кримінального процесуального кодексу
України безсумнівно є свідченням демократичного розвитку кримінального процесуального законодавства, наближеного до загальновизнаних
міжнародних правових стандартів у галузі кримінального судочинства.
Одним із механізмів, які мають визначальне значення у впровадженні реалізації захисту прав людини і виконанні завдань кримінального провадження, є забезпечення права на справедливий суд.
У міжнародно-правових документах право на справедливий судовий
розгляд, як правило, проголошується разом із принципом презумпції невинуватості, а також переліком прав обвинуваченого, які мають слугувати основними гарантіями права на справедливий судовий розгляд.
Право на справедливий судовий розгляд у ст. 10 Загальної декларації прав людини закріплене наступним чином: «Кожна людина … для
встановлення обґрунтованості пред’явленого їй кримінального обвинувачення має право на підставі повної рівності на те, щоб її справа
була розглянута гласно та з дотриманням усіх вимог справедливості
незалежним та неупередженим судом» [1].
У ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права [2], ст. 6 Конвенції 1950 р. містяться більш розширені тлумачення
з цього приводу. Так, наприклад, Міжнародний пакт окремо акцентує
увагу на тому, що «всі особи є рівними перед судами і трибуналами»,
у той самий час, Конвенція 1950 р. такого положення не містить.
Однак, усі ці документи містять виключення з принципу гласності, про що, до речі, у Загальній декларації прав людини не має жодної
згадки. Так, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права містить п’ять виключень із принципу гласності, Конвенція 1950 р. – шість.
У загальному підсумку до обставин, які можуть перешкодити реалізації
гласності судового розгляду, міжнародно-правовими документами ви-

69

Проблеми адаптації кримінального процесу України до міжнародних...

значено: 1) забезпечення моралі; 2) збереження громадського порядку;
3) захист державної (національної) безпеки; 4) захист державної таємниці; 5) захист інтересів приватного життя; 6) захист інтимних сторін
життя учасників справи; 7) захист інтересів неповнолітніх (підлітків); 8)
можливість порушення інтересів правосуддя. Крім того, усі згадані міжнародні документи наголошують на тому, що рішення суду має виноситися публічно, щоправда, і в цьому випадку розробники Міжнародного
пакту про громадянські і політичні права передбачили два виключення:
окрім випадків, коли інтереси неповнолітніх вимагають іншого чи коли
справа стосується матримоніальних спорів або опіки над дітьми.
Щодо регламентації презумпції невинуватості, яка, як зазначалося раніше, у всіх досліджуваних документах проголошується разом
із правом на справедливий судовий розгляд, розбіжностей практично
немає, окрім, можливо, того, що Загальна декларація у ч. 1 ст. 11 акцентує увагу на тому, що кожному обвинуваченому мають бути забезпечені усі можливості для захисту.
Слід наголосити на тому, що Конвенція 1950 р. до переліку вимог,
яким має відповідати суд, що розглядатиме справу обвинуваченого,
відносить незалежність та неупередженість (безсторонність). Міжнародний пакт до цього переліку додає також вимогу компетентності
судового органу. У той самий час Конвенція 1950 року містять чітку
вимогу про те, що справа обвинуваченого має бути розглянута у розумний строк, щоправда не пояснюючи значення цього критерію. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, на відміну від Конвенції, такої вимоги не містить, але ж слід зауважити, що саме вимога
розгляду справи «в розумний строк» є приводом для більшої кількості
позовів до Європейського суду з прав людини, ніж за будь-яким іншим
аспектом досліджуваного права. Ще однією відмінністю Міжнародного пакту в бік більш широкого стандарту права особи на справедливий судовий розгляд є закріплене ним у п. 4 ст. 14 положення, відповідно до якого «щодо неповнолітніх процес повинен бути таким, щоб
враховувались їх вік і бажаність сприяння їх перевихованню». Таким
чином, можна зробити висновок, що Міжнародний пакт про громадянські і політичні права покладає на держав–учасниць цього договору
обов’язок передбачити у національному законодавстві особливий порядок провадження у справах про злочини неповнолітніх.
Говорячи про супутні права, що надаються учасникам кримінального провадження та слугують для них гарантіями їх права на спра-
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ведливий судовий розгляд, слід зазначити, що досліджувані міжнародно-правові документи встановлюють різний їх перелік та по-різному
розкривають їх зміст. Ми вважаємо, що до супутних прав, закріплених
у міжнародно-правових документах, належать наступні: 1) бути терміново і докладно повідомленим зрозумілою мовою про характер і підставу пред’явленого обвинувачення; 2) мати достатній час і можливості для підготовки свого захисту і спілкуватися із самостійно обраним
захисником; 3) бути засудженим без невиправданої затримки; 4) бути
засудженим очно і захищати себе особисто або за посередництвом самостійно обраного захисника; 5) бути повідомленим про право мати
захисника і мати призначеного безоплатного захисника у разі, коли немає достатньо коштів для оплати найманого захисника; 6) викликати
і допитувати свідків; 7) користуватися безоплатною допомогою перекладача; 8) не бути приневоленим до давання свідчень проти самого
себе чи до визнання себе винним; 9) вимагати перегляду вироку вищестоящою судовою інстанцією; 10) отримувати компенсацію згідно із законом у разі, коли особу було засуджено за кримінальний злочин і коли
винесений їй вирок був потім скасований або їй було помилувано на тій
підставі, що якась нова чи нововиявлена обставина незаперечно доводить наявність судової помилки; 11) не бути вдруге засудженим чи покараним за злочин, за який особу вже було засуджено або виправдано.
Тож, зміст справедливості як основоположного принципу кримінального провадження складають: вимоги рівності прав і свобод особистості, необхідність поновлення порушених прав і свобод, вимоги
відповідності між діянням та покаранням.
Принцип (засада) справедливості виконує координуючу роль
в системі інших принципів (засад) кримінального провадження і має
наступне значення у кримінальному судочинстві: – є вихідним для
тлумачення всіх інших кримінально-процесуальних норм; – визначає
побудову всієї процесуальної системи, а також її окремих стадій; – 
є притаманним всім стадіям кримінального процесу; – є гарантією
ефективного здійснення кримінальної процесуальної діяльності; – є
гарантією реалізації прав всіх учасників кримінального провадження.
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ОЦІНКА ДЕЯКИХ ПОЛОЖЕНЬ
ЗАКОНОПРОЕКТУ № 7279-Д ВІД 20.04.2018
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ЗАКОНОДАВСТВОМ ПРО КРИМІНАЛЬНУ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФРН
...

Актуальність теми обумовлюється тим, що в процесі реформування вітчизняної системи кримінального права до законодавства
України про кримінальну відповідальність були введені нові інститути «кримінального правопорушення» та «кримінального проступку», що в перспективі мають змінити підходи до розуміння поняття
«правопорушення» в українському законодавстві. Разом з тим, вищезазначені поняття не були нормативно визначені та систематизовані
у законодавстві України про кримінальну відповідальність. Нещодавно Верховною Радою України у другому читанні було схвалено законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» № 7279-д від 20.04.2018 року (далі – Законопроект) [1]. Вказаним Законопроектом пропонується внести довгоочікувані та необхідні зміни до ряду нормативно-правових актів,
щодо впровадження інституту кримінального правопорушення, нової
класифікації кримінально-караних діянь, шляхом розмежування інститутів злочину та кримінального проступку.
Законопроект було підтримано більшістю народних депутатів
України, однак, разом з тим, він отримав ряд критичних зауважень від
деяких вітчизняних дослідників, а також Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України (далі – Управління).
Слід зазначити, що переважна більшість українських вчених в галузях кримінального права та процесу, поділяють позицію відповідно
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до якої за приклад для проектування Кримінального процесуального
кодексу України 2012 року (далі – КПК України) було взято КПК ФРН
1877 року. Оскільки Законопроект є перспективним для прийняття
в цілому, та розроблявся, на нашу думку, також з урахуванням положень КК ФРН 1998, за доцільне уявляється проаналізувати його норми
з позицій порівняльного аналізу із законодавством про кримінальну
відповідальність ФРН щодо класифікації кримінально караних діянь.
Необхідно також мати на увазі, що в рамках проведення євроінтеграційних процесів, законодавство України в цілому потребує стандартизації та приведення у певну відповідність до кращих зразків західноєвропейської правової думки. Ряд норм Законопроекту можуть,
на нашу думку, в перспективі сприяти адаптації кримінального процесу України до міжнародних стандартів справедливого правосуддя,
шляхом «запозичення» певних правових механізмів, підходів судової
практики та норм законодавства ФРН. Така своєрідна імплементація
норм законодавства про кримінальну відповідальність ФРН до нормативно-правової бази України (своєрідна «міграція позитивного досвіду»), своєю чергою, може стати прикладом гармонізації вітчизняного
та європейського законодавства.
Отож, перейдемо до аналізу основних критичних зауважень, що їх
надало Управління при аналізі тексту Законопроекту.
Так, серед іншого Управління вказало на недостатність формального перейменування поняття «злочин» на «кримінальне правопорушення» та встановлення за них покарання у виді штрафу в розмірі
не більше трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або іншого покарання, не пов’язаного з позбавленням волі [2].
По-перше, встановлення вищезазначеного управлінням покарання,
в розумінні Законопроекту, не стосується інституту кримінального
правопорушення в цілому, як це подано у висновку Управління, а стосується лише інституту кримінального проступку. По-друге, якщо
звернутися до положень § 12 КК ФРН «Злочин і менш тяжкий злочин» (Verbrechen und Vergehen), ми можемо побачити, що в основу
їхнього поділу покладено формальна ознака діяння, тобто мінімальний розмір покарання передбаченого за його вчинення. На підставі
абз. 1 та 2 наведеної норми злочином є протиправне діяння, за яке
в якості мінімальної межі санкції передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не менше одного року і більш суворе
покарання, а проступком – протиправне діяння, за яке як мінімальне
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покарання передбачено позбавлення волі на більш короткий термін
або грошовий штраф (Geldstrafe) [3]. Таким чином, форма розмежування кримінально-караних діянь за формальним критерієм є цілком усталеною практикою, яка використовується в законодавстві про
кримінальну відповідальність багатьох європейських країн, в тому
числі і ФРН. Впровадження до українського законодавства про кримінальну відповідальність інституту кримінального правопорушення
та нової системи розмежування кримінально караних діянь за розміром санкції, на нашу думку, аж ніяк не можна назвати «формальним
перейменуванням».
Неодноразово Управління в багатьох аналогічних законопроектах
наголошувало на тому, що необхідності у введенні до кримінального законодавства України категорії «кримінальний проступок» немає.
Виключенням не став і Законопроект № 7279-д від 20.04.2018 року.
Слід зазначити, що Управління у своїх висновках послідовно відстоює, дещо суперечливу на нашу думку, позицію внесення змін до КПК
України шляхом заміни поняття кримінальне правопорушення поняттям злочин, а поняття кримінальний проступок – злочином невеликої
тяжкості. Таким чином, Управління, очевидно, обирає шлях «найменшого спротиву». Така позиція, на нашу думку є невиправданою,
оскільки, задля гуманізації законодавства, дотримання принципу
співмірності розміру покарання тяжкості вчиненого діяння, адаптації
кримінального процесу України до міжнародних стандартів справедливого правосуддя – саме КК України в першу чергу потребує суттєвих структурних змін, щодо систематизації кримінально караних
діянь, їхньої форми, структури та наслідків вчинення. А відповідно
простою заміною понять тут не відбутися.
Управління в своєму висновку щодо Законопроекту зазначає, що
чіткого розмежування кримінальних проступків та злочинів у Загальній частині КК не проведено. Тобто, очевидно розмежування за формальним критерієм санкції є для Управління недостатньо чітким розмежуванням кримінальних проступків та злочинів.
Звісно Законопроект не є ідеальним, проте за широким масивом
формальної критики втрачається основний зміст реформи законодавства України про кримінальну відповідальність, а саме: впровадження інституту кримінального проступку, що своєю чергою зумовить
пришвидшення темпів досудового розслідування (зменшення навантаження на органи досудового розслідування); скорочений порядок
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судового розгляду (підвищення ефективності роботи судових органів), відсутність судимості (негативного впливу на особу після засудження), а також в перспективі підвищення ефективності роботи всієї
правоохоронної системи та зменшення кількості вчинення кримінально караних діянь в Україні.

Список використаних джерел:

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень 7279-д від 20.04.2018. Офіційний
сайт Верховної Ради України. 2018. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/
zweb2/webproc4_1?pf3511=63928.
2. Висновок Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України щодо Проекту Закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового
розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень 7279д від 20.04.2018 Офіційний сайт Верховної Ради України. 2018. URL:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63928.
3. Уголовное уложение (уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия: научно-практический комментарий и перевод текста закона Головненков П. В. URL: https://play.google.com/books/read
er?id=E0jVAgAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=ru&pg
=GBS.PP1.

75

Малюга В. І.,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри правосуддя юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПРОКУРОРСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ЯК ГАРАНТІЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРОКУРОРІВ
ПРИ ЇХ ПРИЗНАЧЕННІ НА АДМІНІСТРАТИВНІ
ПОСАДИ ТА ЗВІЛЬНЕННІ З ЦИХ ПОСАД
...

Статтею 3 Закону України «Про прокуратуру» однією з засад діяльності прокуратури визначено незалежність прокурорів, що передбачає
існування гарантій від незалежного політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні
службових обов’язків. Окрім прокурорів, які виконують свої службові
обов’язки щодо реалізації функцій, що покладаються на прокуратуру,
Законом визначено також прокурорів, які обіймають адміністративні
посади в органах прокуратури та, окрім функцій, виконують, відповідно до займаних посад, також посадові обов’язки. Належне виконання
ними своїх обов’язків залежить від того, наскільки даним суб’єктам
будуть забезпечені гарантії діяльності, зокрема, при їх призначенні
на адміністративні посади та звільненні з адміністративних посад.
Відповідно до ст. 16 Закону однією з гарантій незалежності прокурорів є наявність та функціонування органів прокурорського самоврядування, за допомогою яких прокурори реалізують можливість вироблення
спільних узгоджених рішень з питань внутрішньої діяльності прокуратури, вдосконалення чинного законодавства та гарантій незалежності
прокурорів. Однієї з форм прокурорського самоврядування є Рада прокурорів України, до повноважень якої згідно з п. 1 ч. 9 ст. 71 Закону є
внесення рекомендацій про призначення та звільнення прокурорів з адміністративних посад у випадках, передбачених чинним законодавством.
Порядок призначення прокурорів на адміністративні посади передбачений чинним законодавством та здійснюється Генеральним прокурором України, керівниками регіональної та місцевої прокуратур. Слід
зазначити, що в окремих випадках, передбачених Законом (наприклад,
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ч. 4 ст. 39 зазначеного Закону), призначення на адміністративні посади
здійснюється за рекомендацією Ради прокурорів України. Призначення
прокурорів на інші адміністративні посади (керівника підрозділу Генеральної прокуратури України, заступника керівника підрозділу Генеральної прокуратури України, керівника підрозділу регіональної прокуратури, заступника керівника підрозділу регіональної прокуратури,
першого заступника керівника місцевої прокуратури, заступника керівника місцевої прокуратури, керівника підрозділу місцевої прокуратури,
заступника керівника підрозділу місцевої прокуратури) здійснюється
Генеральним прокурором України, керівниками регіональної та місцевої прокуратур без отримання рекомендації Ради прокурорів України.
Саме тому можна констатувати, що законодавець передбачає диференційований порядок призначення прокурорів на адміністративні посади,
який залежить від найменування адміністративної посади та надання чи відсутності надання рекомендації Ради прокурорів України.
Цілком логічним, якщо призначення прокурора на адміністративну посаду здійснюється за рекомендацією Ради прокурорів України,
то й звільнення його з адміністративної посади здійснюється за рекомендацією цього органу прокурорського самоврядування. Саме тому
законодавець встановив відповідно до ч. 1 ст. 41 Закону, що рекомендація Ради прокурорів України потрібна на звільнення прокурора
з адміністративної посади, передбаченої п. п. 2, 3, 6–8, 11 ч. 1 ст. 39
Закону, а також з адміністративної посади, передбаченої п. п. 1–3, 4, 5
ч. 3 ст. 39 Закону, в тому числі з підстави неналежного виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду, посадових обов’язків,
установлених для відповідної адміністративної посади.
Тобто Законом визначено адміністративні посади прокурорів, для
звільнення з яких необхідна рекомендація Ради прокурорів України,
а саме: з посади першого заступника та заступника Генерального прокурора, керівника регіональної прокуратури, його першого заступника та заступників, керівника місцевої прокуратури, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його першого заступника
та заступника, керівника та заступника керівника підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Перелік цих посад є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.
Таким чином, повноваження Ради прокурорів України щодо внесення рекомендації про звільнення прокурора з адміністративної посади, передбаченої п. п. 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15 ч. 1 ст. 39 Закону, через не-
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належне виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду,
посадових обов’язків, встановлених для відповідної адміністративної
посади, чинним Законом не передбачені. Рішення про звільнення прокурора з адміністративної посади приймається відповідним керівником
органу прокуратури без рекомендації Ради прокурорів України, оскільки Закон у цих випадках отримання такої рекомендації не вимагає.
Однак, слід зазначити, що доктринальні підходи до розуміння незалежності, як однієї з засад діяльності прокурорів, не обмежується
тільки забороною незаконного впливу на прокурорів при виконанні
ними службових обов’язків, а включає також недопущення незаконного їх звільнення з органів прокуратури, в тому числі з адміністративної посади при виконанні прокурором посадових обов’язків. Тобто,
однією з гарантій незалежності прокурорів є встановлений Законом
порядок та підстави їх звільнення з займаної посади, в тому числі адміністративної. Однією з умов при цьому має бути внесення, у передбаченому Законом випадку, рекомендації Радою прокурорів України,
як органу прокурорського самоврядування, на таке звільнення.
Висновок.
Для реалізації зазначеної позиції необхідно на законодавчому рівні закріпити нормативну вимогу про внесення рекомендації Радою
прокурорів України також й у тих випадках, коли звільнення прокурора з адміністративної посади стосується того кола прокурорів, які
обіймають адміністративні посади, передбачені п. п. 4, 5, 9, 10, 11–15,
ч. 1 ст. 39 Закону.
Такий підхід буде гарантувати прокурорам, які займають відповідні адміністративні посади в органах прокуратури, неможливість
незаконного їх звільнення та виключатиме суб’єктивізм та свавілля
керівника органу прокуратури відповідного рівня при прийнятті таких рішень, а також відповідатиме гарантіям незалежності прокурорів у їх діяльності.
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В останні десятиліття можемо спостерігати розвиток інформаційного суспільства, що супроводжується активним впровадженням новітніх технологій у всі сфери життєдіяльності людини. Безперечно,
даний процес є позитивним явищем не тільки конкретно для окремої
людини, але й для держави, і міжнародної спільноти загалом. Проте,
це також має і негативні наслідки, оскільки з розвитком і вдосконалення технічної бази з’являються й нові види діяльності заборонені
законом, серед яких поширеним є незаконна торгівля наркотичними
засобами в мережі Internet [1, с. 7].
Одним із найнебезпечніших видів організованої злочинності є незаконний обіг наркотичних засобів (наркобізнес), що має тенденцію до зростання й загрожує національній безпеці не лише України, а й планетарній
загалом, оскільки йому притаманні транснаціональний характер, професіоналізм, висока технічна оснащеність злочинних угруповань, наявність
власної розвідки та контррозвідки, оволодіння новітніми формами й методами протидії правоохоронним і судовим органам [2, с. 194].
На думку окремих науковців (зокрема, А. А. Музики та О. П. Гороха) наркологічну ситуацію щодо катастрофічного поширення наркоманії (фактично близько 7,5% населення країни у віці від 15 до 44 років включно зловживають наркотиками) та, відповідно, криміногенну
ситуацію у сфері обігу наркотичних засобів (упродовж останніх десятиріч зберігається загальна тенденція до зростання кількості «наркотичних» злочинів) в Україні слід визнати неконтрольованою [3; 4].
Одним з актуальних питань є отримання інформації в процесі виявлення фактів незаконного обігу наркотичних засобів з використанням мережі Інтернет [5, с. 310; 6].
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Неконтрольованість українського сегменту Internet загального користування з боку правоохоронних органів призводить, на нашу думку,
до небезпечних наслідків. Наркоділки, користуючись відсутністю законодавчої регламентації та відчуваючи свою безкарність, знахабніли
настільки, що відкрито пропонують свій товар на його сторінках [7].
Сьогодні мережа Інтернет, зауважують дослідники, широко використовується наркоугрупованнями як інструмент просування на ринок свого забороненого товару: активно рекламуються види наркотичних засобів, наводяться рецепти їх виготовлення та споживання,
даються поради, як поводитися при затриманні працівниками правоохоронних органів за зберігання і перевезення наркотиків [8, с. 145].
Схема ланцюгу взаємопов’язаних стадій віртуального наркобізнесу виглядає так: підготовка до збуту наркотику і отримання грошей →
наркомаркетинг →виконання фізичних дій зі збуту та покупки наркозасобу → безконтактний переказ й отримання «відмитих» грошей
за віртуальний наркобізнес. Тому вважаємо, що розірвати цей ланцюг
імовірним представляється на стадіях виявлення наркоманських сайтів із залученням СОРЗ, перегляду електронної пошти та підключення зовнішнього спостереження на стадії виконання замовлення [7].
Основними напрямами використання можливостей мережі Інтернет для розповсюдження наркотичних засобів, є: – використання наявних сайтів, форумів та чатів, передусім з великою кількістю зареєстрованих осіб; – спеціальне створення сайтів медичних закладів для
латентної торгівлі; – розсилка відповідних повідомлень на абонентські поштові скриньки; – латентний спосіб розповсюдження наркотичних засобів та перерахування платежів за їх отримання (інтернетгроші та інші системи) [9, с. 7, 8].
Тактика та стратегія правоохоронних органів потребує перебудови відповідно до кількісно-якісних змін показників наркозлочинності. Потрібно здобувати довіру громадськості та розвивати активні
партнерські стосунки з нею, залучати населення до співпраці з правоохоронними органами (зокрема й через сплату винагород за повідомлення інформації, необхідної для здійснення завдань кримінального
судочинства) [4].
При реформуванні національного кримінального законодавства
потрібно комплексно розглянути питання щодо: а) декриміналізації
окремих видів наркозлочинів; б) криміналізації створення нарколабораторій і злочинних підприємств; в) уточнення змісту окремих диспо-
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зицій задля правильної та точної кваліфікації злочинів, недопущення
колізій кримінально-правових норм; г) кримінально-правової оцінки
можливостей Інтернету у розповсюдженні наркотичних засобів [10];
ґ) запровадження відповідальності юридичних осіб; д) перегляду
санкцій у деяких статтях; е) усунення суперечностей між деякими
загальними (ст.ст. 201 і 209 КК України) та спеціальними (ст.ст. 305
і 306 КК України) нормами в частині конструктивних і кваліфікуючих
ознак; є) чіткого відмежування складів наркозлочинів від складів адміністративних правопорушень; ж) розширення заохочувальних норм
про відповідальність за наркозлочини; з) ухвалення Пленумом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ оновленої постанови щодо судової практики в справах про
злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів.
Отже, варто висновувати, що діяльність пов’язана з обігом наркотичних речовин в мережі Internet характеризується, насамперед,
підвищеним рівнем суспільної небезпеки. Це пов’язано з практичною
неможливістю, на даному етапі розвитку системи національного законодавства та відсутності практичних моделей протидії даному виду
злочинності правоохоронними органами, запобігати та розкривати
злочини у сфері обігу наркотиків в Мережі. Для зниження рівня злочинності, необхідно: забезпечити нормативно-правове регулювання
відносин в мережі Internet, зокрема встановити прямі, жорсткі санкції у разі порушення норм; впровадити технічне забезпечення щодо
блокування інтернет-магазинів, сайтів та інших інтернет-ресурсів,
які містять інформацію пов’язану із купівлею, збутом, виготовленням
наркотиків; врахувати міжнародний досвід по боротьбі з незаконним
обігом наркотичних речовин в мережі Internet [1, с. 12].
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ПРАВО НА ПОВАГУ ДО ЖИТЛА (ОФІСУ)
АДВОКАТА: ПРАКТИКА ЄСПЛ
В Україні спостерігається тенденцію збільшення кількості обшуків житла, інших володінь адвокатів, приміщень, у яких вони здійснюють адвокатську діяльність. Новий проект Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» № 9055 містить суперечливі обмеження
гарантій адвокатської діяльності у випадках проведення щодо адвоката слідчих дій. В цій ситуації доцільно звернутися до процентної
практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), яка містить положення щодо дотримання норм Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод (далі Конвенція).
Згідно ч. 1 ст. 8 Конвенції кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Для того
щоб відповідати вимогам Конвенції, не містити порушення прав, які
захищаються ч. 1 ст. 8, слідча дія (зокрема й обшук) має відповідати критеріям та заходам, що перераховані в ч. 2 цієї статті. Зокрема,
це втручання повинно бути зроблено відповідно до закону і має переслідувати одну із законних цілей, що містяться в ч. 2, а також бути
необхідним в демократичному суспільстві або бути відповідними цієї
мети. Проте ЄСПЛ у своїх рішеннях надав більш розширене тлумачення положенням цієї статті, зокрема щодо представників адвокатської професії. Перш за все це стосується понять «житло» та «втручання необхідне у демократичному суспільстві».
ЄСПЛ поширює поняття «житло» як на житлові приміщення, так
і на нежитлову, комерційну нерухомість (офіс). У деяких державах поняття «житло» поширюється на службові приміщення. Це відповідає
французькому слову domicile, яке має широке значення і поширюється
на службове приміщення. Вузьке тлумачення терміна «житло» може
привести до такої ж небезпеки нерівності, зазначає Європейський суд,
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як і вузьке розуміння «особистого життя» (див. справу «Німіц проти
Німеччини»). У рішенні по справі «Андре та інший проти Франції»
насамперед Суд вказав, що термін «житло», який згадується в статті 8 Конвенції, слід розуміти широко, тобто включати в нього місця
діяльності осіб «вільних» професій, зокрема адвокатів. Отже, обшук
в офісі адвоката та вилучення документів є втручання в здійснення їх
прав, які випливають з п. 1 ст. 8 Конвенції.
У справі «Колесніченко проти РФ» місцем адвокатського офісу заявника була квартира його покійних батьків. Європейський Суд послідовно тлумачить поняття «житло», що міститься в п. 1 ст. 8 Конвенції,
як таке, що охоплює приватні оселі осіб і приміщення для професійної діяльності (див. рішення у справі «Бук проти Німеччини», § 31,
та Постанову у справі «Німіц проти Німеччини», § 29–31). Звідси випливає, що в цій справі обшуки є втручанням в право заявника на повагу до житла.
ЄСПЛ у своїх рішеннях неодноразово зазначав що, для визначення
того, чи були ці заходи «необхідними в демократичному суспільстві»,
потрібно дослідити доступність ефективних гарантій проти зловживань або свавілля відповідно до національного законодавства і перевірити, як ці гарантії діяли в конкретній справі. Елементами, прийнятими до уваги, є тяжкість злочину, у зв’язку з яким проводяться обшук
і виїмка, чи була отримана санкція судді або особи, наділеної судовими повноваженнями, або чи проводилася згодом судова перевірка, чи
ґрунтувалася постанова на розумній підозрі і чи були межі втручання
розумно обмежені. Суд повинен також перевірити спосіб проведення
обшуку і – якщо мова йде про адвокатську контору – проводиться він
в присутності незалежного спостерігача, який забезпечує недоторканність предметів, що відносяться до професійної таємниці. Нарешті,
Європейський Суд приймає до уваги масштаби наслідків для роботи
і репутації осіб, порушених обшуком (див. рішення у справах «Камензінд проти Швейцарії», «Бук проти Німеччини, «Смирнов проти
Російської Федерації», «Візер і Бікос Бетайлігунген ГмбХ проти Австрії»).
Зокрема, у справі «Колесніченко проти РФ» Європейський Суд
вважає, що обшук, проведений без відносних та достатніх підстав
і за відсутності гарантій від втручання в професійні секрети, в квартирі і конторі адвоката, який не підозрювався в скоєнні будь-якого злочину, а був захисником обвинуваченого у тій же кримінальній справі,
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не був «необхідним у демократичному суспільстві». Відповідно, мало
місце порушення статті 8 Конвенції
Відповідно до прецедентної практики Європейського Суду, рішення про обшук повинні, наскільки це можливо, забезпечувати обмеження їх наслідків розумними межами (див. Постанову від 22 травня
2008 р. у справі «Ілля Стефанов проти Болгарії»). У рішеннях про
обшук має вказуватися, які предмети або документи очікується виявити в житлі або конторі адвоката або яке значення вони мають для
розслідування. Наприклад у вищезгаданій справі Колесніченко ЄСПЛ
відзначив, що суддя не торкався питання про те, чи будуть захищені
привілейовані матеріали, хоча усвідомлював – як згадувалося в тексті
постанов про обшук, – що заявник є членом адвокатського об’єднання
і може зберігати документи, передані йому клієнтами.
Отримання судового рішення (ордеру) не завжди є достатнім для
того, щоб можна було констатувати дотримання вимог ст. 8 Конвенції.
У класичній справі «Німіц проти Німеччини» ЄСПЛ відзначив, що
обшук адвокатського офісу, проведений для отримання документальних доказів, які могли б бути використані в кримінальному процесі,
був непропорційний правомірним цілям запобігання безладу або злочину і захисту прав інших людей незалежно від попереднього судового схвалення. Суд у своєму рішенні вказав на те, що хоча правопорушення у зв’язку з яким був проведений обшук, являє собою не тільки
образу, але також і спробу чинити тиск на суддю. Однак ордер містив
занадто загальні приписи знайти і вилучити, без будь-яких обмежень,
«документи», що розкривають особистість автора образливого листа,
цей факт має особливе значення, оскільки обшук адвокатської контори не супроводжувався спеціальними процедурними гарантіями,
такими як присутність незалежних спостерігачів. Більш того, беручи
до уваги природу матеріалів, що розглядаються, очевидно, що обшук
зазіхав на професійну таємницю в тій мірі, яка не відповідає даним
обставинам. На додаток до цього, супутній розголос міг мати негативний вплив на професійну репутацію адвоката в очах як його клієнтів,
так і громадськості в цілому. В результаті, Суд вважає, що порушення ст. 8 Конвенції мало місце.
Обшук має бути проведено у присутності незалежного спостерігача – професійного юриста, який контролює дії правоохоронців
з метою обмеження вивчення слідством матеріалів, що містять адвокатську таємницю. Європейський Суд наголошує, що під час обшуку
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мають бути забезпечені гарантії проти втручання в професійні секрети, наприклад такі, як заборона вилучення документів, захищених адвокатською таємницею, або нагляд за обшуком з боку незалежного
спостерігача, здатного визначити, незалежно від слідчої бригади, які
документи охоплюються юридичним професійним привілеєм (див.
Постанову від у справі «Салліна та інші проти Фінляндії», та Рішення у справі «Тамосіус проти Сполученого Королівства»). Присутність
двох понятих, очевидно, не може вважатися достатньою гарантією,
з урахуванням того, що вони не мають юридичної кваліфікації і не можуть розпізнати привілейовані матеріали (див. Рішення у справі «Ілля
Стефанов проти Болгарії»).
Європейський суд звертає також увагу на оцінку ступеня можливого впливу проведених заходів на професійну діяльність та репутацію осіб, щодо яких проводиться обшук. Так, у справі «Ілля Стефанов
проти Болгарії» ЄСПЛ звернув увагу на те, що у заявника було вилучено комп’ютер з периферійними пристроями, а також диски, які були
в розпорядженні влади більше двох місяців. На думку Суду, це могло негативно вплинути на роботу заявника. Вельми важко пояснити, як утримання комп’ютера після дати його обстеження експертом
сприяло цілям розслідування.
Європейський суд при розгляді конкретної справи оцінює дотримання «принципу пропорційності», тобто чи було обговорюване
втручання пропорційним переслідуваним їм цілям. Крім того суд оцінює чи переслідувало таке втручання законну мету. При оцінці законності мети обшуку ЄСПЛ не бере до уваги фактичну результативність проведених заходів. Наприклад, той факт, що обшуки виявилися
безрезультатними, не означає, що вони не мали мети встановити конкретні обставини для розслідування.
Відзначимо, що Європейський суд розглядає дотримання права
адвоката на повагу до його житла (робочого місця) також в контексті
забезпечення реалізації права на справедливий суд (ст. 6 Конвенції).
Зокрема у рішенні по справі «Ходорковський та Лебедєв проти Російської Федерації» ЄСПЛ відзначає, що повинен бути проаналізований епізод відповідно до підпункту «с» п. 3 ст. 6 Конвенції, який
стосується обшуку офісу. Європейський Суд підкреслює, що юристи
не мають імунітет від обшуків, вилучення, прослуховування і так далі
(див. в контексті статті 8 Конвенції Рішення Комісії з прав людини
у справі «Мулдерс проти Нідерландів» від 6 квітня 1995 р, і Рішення
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Комісії з прав людини у справі «BR проти Німеччини» від 23 жовтня
1997 р., див. також Рішення у справі «Тамосіус проти Сполученого
Королівства» скарга N62002/00). У той же час Європейський Суд неодноразово вказував, що переслідування і залякування представників
юридичної професії зачіпає саме серце конвенційної системи (див.,
наприклад, рішення у справі «Ельджі та інші проти Туреччини» від
13 листопада 2003 року). Влада повинна була мати непереборну причину для втручання в таємницю комунікацій адвоката або в його робочі документи.
Таким чином Європейським судом вироблені певні підходи до забезпечення права на повагу до житла (офісу) адвоката у відповідності до вимог Конвенції. Насамперед ЕСПЛ з урахуванням конкретних
обставин справи оцінює, чи було втручання в професійну діяльність
адвоката засноване на законі та чи переслідувалася при цьому законна
мета, а також чи існувала необхідність такого втручання і наскільки
воно було пропорційно переслідуваній меті, зокрема чи могли факти
бути встановлені іншим шляхом (наприклад, в результаті інших процесуальних дій). Особливу увагу ЄСПЛ приділяє тому, чи був адвокат, в приміщеннях якого проводилися обшук і вилучення документів, звинувачений або підозрювався в скоєнні злочину або здійсненні
або сприянні незаконній діяльності. На думку ЄСПЛ, повинні також
дотримуватися гарантії щодо процесуальної форми, які направлені
на забезпечення адвокатської діяльності.
Нова редакція закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
має відповідати наведеній прецедентній практиці ЄСПЛ, що дозволить забезпечити не тільки права адвокатів, а й право кожної особи
на захист і, відповідно, право на справедливий суд.
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РОЗГОЛОШЕННЯ ДАНИХ ДОСУДОВОГО
РОЗСЛІДУВАННЯ, ОПЕРАТИВНОРОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИМ,
ПРОКУРОРОМ
...

Актуальність теми дослідження обумовлена неузгодженістю
норм матеріального права про кримінальну відповідальність за розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування за ч. 2 ст. 387 Кримінального кодексу України [1] та процесуальною необхідністю розголошення відомостей досудового
розслідування за письмовим дозволом слідчого, прокурора у тому
обсязі, в якому вони визнають можливим за ст. 222 Кримінального
процесуального кодексу України [2]. Проблемним залишається питання про притягнення слідчого, прокурора до кримінальної відповідальності за розголошення даних оперативно-розшукової діяльності,
досудового розслідування за ч. 2 ст. 387 Кримінального кодексу України при виконанні ними визначених законом процесуальних повноважень.
Частина друга ст. 387 Кримінального кодексу України (Далі – 
ККУ) передбачає кримінальну відповідальність за розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування,
вчинене суддею, прокурором, слідчим, працівником оперативно-розшукового органу, незалежно від того, чи приймала ця особа безпосередню участь в оперативно-розшуковій діяльності, досудовому розслідуванні.
Головне слідче управління СБУ для вирішення зазначеного питання вказувало: «… у ході здійснення досудових розслідувань та в процесі оперативно-службової діяльності правоохоронних органів за рішенням уповноважених осіб… виникає необхідність доведення
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даних досудового розслідування до відома інших осіб. Так, прикладом такого розголошення… можуть бути тактичні прийоми слідчого
(прокурора) під час проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій – повідомлення учаснику кримінального провадження певної інформації, здобутої у ході розслідування чи
оперативно-розшукової діяльності, з метою спонукати його для дачі
відповідних показань або спостереження в установленому законом
порядку за подальшою поведінкою суб’єкта» [3]. Це вказує на відповідну процесуальну необхідність розголошення частини відомостей
на стадії досудового розслідування, але ч. 2 ст. 387 ККУ передбачає
кримінальну відповідальність слідчого та прокурора за таке розголошення. По перше, треба дати визначення терміну «розголошення»
та визначити суб’єктний склад, який має процесуальні повноваження
щодо розголошення даних досудового розслідування, оперативнорозшукової діяльності.
Проаналізувавши поняття «розголошення», можна зробити висновок, що термін «розголошення» в розумінні редакції частини другої
статті 387 ККУ передбачає «розголошення відомостей», що являють
собою дані оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, які не підлягають розголошенню без спеціального на те дозволу з боку уповноважених суб’єктів, які визначені ст. 222 Кримінального процесуального кодексу України (Далі – КПК). Це стосується будь
якої інформації, що була зібрана, отримана, витребувана у встановленому законом порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових
та фізичних осіб показань, речей, документів, відомостей, висновків
експертів, висновків ревізій та актів перевірок, під час проведення
слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, що
передбачені КПК. Також ця інформація стосується забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, державної
таємниці та інших видів інформації, яка містить охоронювану законом
таємницю. Слід зазначити, що державна таємниця може бути предметом кримінального провадження, однак, питання її розсекречення,
використання, розголошення на стадії досудового розслідування потребує окремого дослідження і у визначених межах даних тез не може
бути досліджена.
До основних суб’єктів, які мають право розголошувати відомості
досудового розслідування за ст. 222 КПК, відносяться слідчий, про-
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курор. На жаль, КПК чітко не закріплює процесуальні повноваження
слідчого і прокурора щодо прийняття процесуального рішення про
розголошення даних досудового розслідування та оперативно-розшукової діяльності. Зазначається про те, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне
за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.
Предметом кримінального правопорушення передбаченого
ч. 2 ст. 387 ККУ є відомості, що являють собою дані досудового розслідування, оперативно-розшукової діяльності, які не підлягають
розголошенню без спеціального на те дозволу з боку уповноважених
суб’єктів, які визначені КПК. Слідчий, прокурор наділені відповідними процесуальними повноваженнями у відповідності до ст. 222 КПК
та мають встановлене законом право розголошувати частину відомостей досудового розслідування за письмовим дозволом, в тому обсязі,
в якому вони визнають можливим для виконання завдань кримінального провадження.
Згідно ч. 3, ч. 6 ст. 110 КПК рішення слідчого, прокурора приймається у формі постанови. Постанова слідчого, прокурора виготовляється на офіційному бланку та підписується службовою особою, яка
прийняла відповідне процесуальне рішення. У межах процесуальної
самостійності слідчого та прокурора, вони наділені процесуальними
повноваженнями щодо розголошення відомостей досудового розслідування. Про розголошення даних оперативно-розшукової діяльності
не зазначається але, якщо врахувати, що відомості досудового розслідування включають в себе матеріали негласних слідчих (розшукових) дій то розголошення відомостей досудового розслідування може
стосуватись і результатів проведених негласних слідчих (розшукових)
дій, а отже і даних оперативно-розшукової діяльності у межах досудового розслідування. Прийняте процесуальне рішення у формі постанови про розголошення даних досудового розслідування, оперативнорозшукової діяльності у межах та обсязі в якому слідчий та прокурор
визнають можливим є законним розголошенням даних. У даному випадку законне розголошення відомостей не буде стосуватись предмету кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 387 ККУ.
Суб’єктивна сторона злочину за ч. 2 ст. 387 ККУ визначається
тільки прямим умислом. Мотив та мета дій слідчого або прокурора
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щодо незаконного розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування за ч. 2 ст. 387 ККУ можуть бути різними, але за цією частиною кваліфікація буде встановлюватись тільки
за незаконним розголошенням даних з прямим умислом. [4]
Висновки. Слідчий та прокурор виконують завдання кримінального провадження. Кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 387 ККУ
не може бути застосована до визначених суб’єктів у випадку законного розголошенням даних досудового розслідування, оперативно-розшукової діяльності слідчим або прокурором на підставі та в межах
своїх процесуальних повноважень на виконання завдань кримінального провадження.
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ЗАТРИМАНА ОСОБА У КРИМІНАЛЬНОМУ
ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ
Актуальність теми дослідження обумовлена відсутністю законодавчого закріплення статусу затриманої особи у чинному кримінально-процесуальному законодавстві України, прав та обов’язків таких
осіб, що в свою чергу спричиняє порушення прав затриманої особи
з боку органів досудового розслідування.
Якщо звернутися до ст. 208 КПК України, однією із підстав затримання уповноваженою службовою особою є затримання особи в момент вчинення кримінального правопорушення. В даному випадку
особа не має статусу підозрюваної, оскільки станом на момент скоєння
злочину відомості до ЄРДР не внесені, особа не набула процесуального статусу підозрюваного. Тому виникає питання щодо статусу особи,
яка була затримана. Перш за все, необхідно зазначити, що затриманою є особа, яку на підставах та в порядку, передбаченим нормами
КПК України, силою або через підкорення наказу змушена залишатися
поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою [2]. При цьому стаття 3
Кримінального процесуального кодексу України не визначає такого
терміну як «затримана особа». Відсутність законодавчого формулювання затриманої особи є дещо недосконалим, оскільки в КПК України неодноразово застосовується дане словосполучення, при цьому,
в деякій мірі КПК України оперує правами затриманої особи.
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Виходячи з суті затримання, першим та невід’ємним правом кожної особи в момент затримання є право на отримання інформації
зрозумілою мовою про підстави затримання, а також роз’яснення інформації щодо права мати захисника, отримувати медичну допомогу,
давати пояснення, показання або не говорити нічого, негайно повідомити інших осіб про його затримання і місце перебування відповідно до положень статті 213 цього КПК України, вимагати перевірку
обґрунтованості затримання та інші процесуальні права, передбачені КПК України [2]. Окрім того, з метою дотримання права, передбаченого ч. 4 ст. 208 КПК України щодо перевірки обґрунтованості
підозри, захисник та затриманий доцільно вимагати перевірки обґрунтованості затримання особи в кожному випадку, коли вжиті ним
заходи не дозволили зібрати достатньо інформації для висновку про
законність такого затримання [2]. Решта прав затриманого мають забезпечуватися захисником затриманого в межах права на захист, яке
гарантоване Контитуцією України [1].
Продовжуючи варто зауважити, що чинний КПК України не виокремлює чітких норм щодо обов’язків, які має виконувати затримана особа, на відміну від прав, які передбачені в ст. 208 КПК
України. При цьому, згідно з ч. 4 ст. 208 КПК України, уповноважена службова особа негайно після затримання має роз’яснити затриманому його права [2]. Тобто, про обов’язки в даному випадку
будь-яке згадування відсутнє. В даному випадку виникає питання,
який саме перелік обов’язків має затримана особа та яка настає
відповідальність за недотримання таких обов’язків. На нашу думку таким обов’язком є дотримання чинного кримінально-процесуального законодавства. Даний обов’язок включає в себе також
зобов’язання підкорення законним вимогам та розпорядженням
слідчого, прокурора, слідчого судді, суду. Ще один обов’язок затриманої особи є дотримання правил внутрішнього розпорядку
в місцях затриманих.
З огляду на п. 2 ч. 3 ст. 212 КПК України, особа, яка відповідальна за перебування затриманих, повинна роз’яснити затриманому його
права та обов’язки [2]. Виникає логічне питання: які саме обов’язки
повинна роз’яснити службова особа, зважаючи на відсутність нормативного переліку таких обов’язків у затриманої особи. Така ситуація
призводить до того, що службова особа на власний розсуд визначає
обов’язки затриманого, що в свою чергу є порушенням не лише чин-
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ного законодавства України, а й міжнародних актів щодо належного
нормативного регулювання порядку затримання особи.
Виходячи з вищезазначеного, необхідно погодидись з думкою
А. М. Мельник, яка вважає за необхідне прямо передбачити процесуальний статус затриманого, його прав та обов’язків [3].
Досліджуючи процесуальний статус затриманої особи, варто зауважити, що на нормативному рівні поняття «затримана особа» залишається не визначеним. Досить часто затримана особа ототожнюється із підозрюваною особою, що на нашу думку є помилкою, оскільки
особа, яка затримана в порядку ст. 208 КПК України не завжди має
статус підозрюваної особи. Ми вважаємо, що відсутність нормативного закріплення процесуальних прав і свобод учасників кримінального провадження, зокрема затриманої особи, унеможливлює їх
ефективний захист, а отже і є неможливим виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України.
Тому, ми пропонуємо внести зміни в кримінально-процесуальне
законодавство, а саме, визначити процесуальний статус затриманої
особи, включити затриману особу до переліку учасників кримінального провадження, визначити чіткий перелік прав та обов’язків затриманої особи.
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Як відомо, одним із елементів справедливого судочинства та верховенства закону є правова визначеність (legal certainty). Верховенство
права передбачає, що дії органів влади мають обмежуватися заздалегідь встановленими та оголошеними правилами, які, зокрема, дають
можливість передбачити примусові заходи, що будуть застосовані
представниками влади в тій чи іншій ситуації. З урахуванням такого
підходу особа може впевнено планувати свої дії [1, с. 90]. За справедливим твердженням П. Д. Гуйвана, правова визначеність постає все
більш вагомим та значимим фактором правотворчого та правозастосовного процесів. Численні рішення Європейського суду з прав людини проти України, у яких є пряма вказівка на недотримання державою
вказаного принципу, дозволяють кваліфікувати коментовану правову
ідеї як фундаментальне та самостійне явище [2, с. 204–208].
Актуальність теми дослідження обумовлена процесом масштабного
реформування кримінально-процесуального законодавства України, що
розпочався, зокрема, в межах реалізації Концепції судово-правової реформи в Україні (1992 р.), продовжився у межах реалізації Концепції
реформування кримінальної юстиції України (2008 р.), формально завершився прийняттям у квітні 2012 року Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України, і фактично триває й до сьогодні.
Можливо не так масштабно, але реформування вітчизняного кримінального процесуального законодавства стало постійним явищем
для сучасної правової системи України.
Здавалося б, це можна оцінити позитивно, як необхідну й оперативну реакцію законодавця на зміни у відповідних суспільних відносинах та об’єктивні потреби суб’єктів правозастосування у цій сфері.
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Однак, вже у 2015 році у Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, стан правосуддя, функціонування прокуратури та кримінальної юстиції, як суміжних правових інститутів, оцінюється як такий, що має свої недоліки,
обумовлені серед іншого й проблемами у сфері стратегічного планування та у законодавчому процесі, зокрема надмірною зосередженістю
на короткострокових рішеннях у законодавчому процесі, відсутністю
системного бачення у формуванні демократизації сектору правосуддя
у довгостроковій, середньостроковій та найближчій перспективі [3].
Основне джерело кримінального процесуального права – чинний
КПК України діє з 20 листопада 2012 р. Хоча перші зміни до нього були
внесені ще 5 липня 2012 р., тобто до набрання чинності. У подальшому щороку КПК України (подекуди наряду з іншими джерелами кримінального процесуального права України) зазнавав змін, доповнень.
Загалом, у тому чи іншому виді зміни до КПК України вносились
більш ніж 55 законами України. Деякі із них змінювали нормативне регулювання окремих процесуальних актів (наприклад, тимчасового вилучення майна та проведення обшуку) або запроваджували процесуальні
механізми реалізації нових кримінально-правових інститутів (наприклад,
спеціальної конфіскації), а деякі – вносили системні зміни до нормативного регулювання кримінальної процесуальної діяльності та її здійснення окремими учасниками кримінального провадження або на окремих
етапах процесу (наприклад, врегулювання діяльності Кримінального касаційного суду Верховного Суду як суду касаційної інстанції).
Окремі статті КПК України за шість років його дії зазнавали
неодноразових змін. Так, до ст. 170 КПК України зміни вносились
шість разів (законами України від 18.04.2013, 23.05.2013, 14.10.2014;
12.02.2015, 10.11.2015, 18.02.2016), до ст. 236 КПК України зміни
вносились чотири рази (законами України від 13.05.2015, 10.11.2015,
03.10.2017, 16.11.2017).
При цьому, деякі статті КПК України зазнавали змін протягом
доволі нетривалого періоду (наприклад, зміни до статей 170, 174
вносились, зокрема, законами України від 18.04.2013 та 23.05.2013,
до ст. 303 – зокрема, законами України від 03.10.2017 та 16.11.2017).
Окремі положення КПК України, що зазнавали змін, через деякий
час знову були змінені. Так, наприклад, редакція ч. 2 ст. 132, абзацу
першого ч. 1 ст. 184, ч. 2 ст. 234 КПК України вперше була змінена
законом України від 03.10.2017, однак законом України від 22.03.2018
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«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення окремих положень» відповідні положення фактично були повернуті до первинної редакції, у зв’язку з тим, що зміни,
внесені законом України від 03.10.2017 «…значно ускладнили роботу
органів досудового розслідування в частині здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування» [4].
Деякі закони України, якими були внесені зміни, у тому числі й
до статей КПК України, надалі були скасовані іншими законами України (так, законом України від 28.01.2014 були визнані такими, що втратили чинність закон України від 16 січня 2014 р. «Про внесення змін
до Кримінального процесуального кодексу України щодо заочного
кримінального провадження», закон України від 16 січня 2014 р. «Про
внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки
громадян»), а окремі положення КПК України (у тому числі й ті, що
були внесені до нього як зміни/доповнення) – визнані неконституційними (так, законом України від 21.12.2016 ст. 216 КПК України було
доповнено частиною шостою, яка надалі рішенням Конституційного
Суду України від 24 квітня 2018 року № 3-р була визнана такою, що
не відповідає Конституції України (є неконституційною) [5].
Безперечно, що така ситуація не могла не відобразитись на якості
кримінального процесуального закону. За справедливим твердженням
О. А. Лейби, стихійно-ситуаційна нормотворча динаміка кримінального
процесуального законодавства останніх років призвела до загострення тих нормативно-змістовних проблем, що п’ять років поспіль були
«болючими» для правозастосування, досі залишаються невирішеними,
та породжує нові, що посилюють неузгодженість окремих структурних
елементів кримінального процесуального законодавства або утворюють
взаємну конфронтацію між деякими нормами; спричиняють помилки
при встановленні структурних зв’язків із використанням бланкетних
та відсильних норм; зумовлюють порушення законів логіки при конструюванні термінології і понятійно-категоріального апарату тощо [6, с. 5].
Аналіз лише деяких із масиву запропонованих за останні роки
законопроектів, метою яких визначається удосконалення кримінального процесуального закону, ефективне виконання загальних завдань
кримінального провадження, захист прав, свобод і законних інтересів
його учасників тощо, на жаль, засвідчує сумну тенденцію до прагнення змінити правозастосовну практику на краще лише засобами зако-
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нотворчої діяльності без урахування системних проблем методологічного, правового та організаційного характеру.
Серед причин такої ситуації вбачаються і відсутність належного
наукового обґрунтування відповідних змін (або ігнорування наявних
наукових доробок), суперечливість у теоретичному, методологічному розумінні відповідних категорій, відсутність системного підходу
до окремих напрямів реформування з урахуванням не лише суто правових, процесуальних аспектів, а й організаційних.
Однак відомо, що вплинути на об’єктивний стан речей і процесів
неможливо лише переписуванням законів, без належного методологічного підґрунтя, системи адміністративно-управлінських, організаційних заходів, здатних забезпечити системне, послідовне та ефективне впровадження задекларованих змін у правозастосування.
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ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС
ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНИМ ГРУПАМ
ТА ЗЛОЧИННИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ, ЯКІ
СФОРМОВАНІ НА ЕТНІЧНІЙ ОСНОВІ
...

Загальновідомо, що для повного, швидкого та неупередженого
розслідування злочинів слідчий повинен у кожному кримінальному провадженню визначити, що саме необхідно з’ясувати, тобто які
фактичні обставини розслідуваного явища повинні бути встановлені
та у яких межах, які заходи повинні бути вжиті для забезпечення здійснення правосуддя й попередження вчинення кримінальних правопорушень. Планування розслідування повинно вирішувати зазначені
завдання.
Найбільш поширені проблеми, як у контексті процесуального закріплення, так і відносно доведення винуватості, у межах проваджень,
де учасниками є етнічні групи, стосуються відсутності в них взагалі
будь-яких ідентифікаційних документів (свідоцтва про народження,
паспорта тощо), що ускладнює встановлення особи та проведення
з нею слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій. Тому єдиним
правильним і можливим кроком з боку слідчого має бути діяльність
у формі здійснення запитів до місць проживання таких осіб, отримання виписок із церковних книг, реєстрів охрещення тощо, адже саме
такі відомості нададуть можливість ідентифікувати особу та документально закріпити їх у межах кримінального провадження [1, с. 221].
Для того, щоб об’єктивно оцінювати свідчення тієї або іншої особи в процесі розслідування, більш обґрунтовано прогнозувати ту або
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іншу лінію поведінки якої-небудь особи під час розслідування в цілому і в процесі допитів зокрема, більше обґрунтовано обирати ту або
іншу тактику допиту, ті або інші тактичні прийоми ведення бесіди
слідчому у будь-якому випадку необхідно мати в розпорядженні деякі
дані про особу допитуваного.
Зрозуміло, що під час досудового розслідування неабияку роль відіграє питання планування допиту у ході розслідування кримінального провадження. Враховуючи той факт, що мова йде про національні
меншини, не можна не враховувати особливостей розслідування даної категорії кримінальних проваджень.
Практика показує, що планування розслідування кримінальних
правопорушень, які вчиняються представниками національних меншин, залежить від багатьох обставин, серед яких можна відокремити
такі, як знання мови, якою здійснюється кримінальне провадження,
взаємовідносини з іншими учасниками провадження (свідками, потерпілими, підозрюваними, тощо), національні особливості культури
та побуту особи тощо.
Особливе значення має допит представника національних меншин – потерпілого або свідка. Ці слідчі (розшукові) дії необхідно провести оперативно й правильно, виключити повторність їх проведення.
Час та місце допиту визначаються з урахуванням місцезнаходження
особи. Можливо надіслати терміново окреме доручення про її допит,
де вказати необхідні питання, які треба з’ясувати.
Підготовка до допиту включає в себе складання плану. Доцільно найбільш суттєві питання перекласти тією мовою, якою будуть
даватися показання, й можливо впевнитися у якості і відповідності перекладу. Якщо планується пред’являти при допиті документи,
то необхідно зробити їх переклад завчасно. Такі ж вимоги стосуються
й речових доказів: завчасно повинен бути зроблений переклад їх найменування і позначень на них, фрагментів протоколів огляду місця
події та речей, протоколів обшуку, при якому вони були виявлені й вилучені. Такий завчасний переклад забезпечить необхідний тактичний
ефект при пред’явленні цих фрагментів допитуваному.
Допит представника національних меншин доцільно, окрім протоколу, фіксувати за допомогою відео- або аудіозапису. Спектр слідчих
(розшукових) дій за участю перекладача, за якими можливе застосування відеозапису, дуже великий: допити підозрюваних, свідків, потерпілих, слідчі експерименти, тощо. Вивчення технічних можливос-

100

Проблемні питання, що виникають в практичній діяльності...

тей відео- та аудиозапису показує, що відеозапис має свої переваги,
тому що об’єктивно фіксує не тільки звуковий зміст слідчої (розшукової) дії, але й ті аспекти, які сприймаються зором: міміка та жести
особи, яка розмовляє, її загальний фізичний та психічний стани тощо.
Використання відеозапису допоможе виявити факти свідомо неправдивого перекладу, корекції перекладачем показань допитуваної особи,
а також використання перекладачем свого становища для здійснення
тиску на допитуваного з метою надання останнім показань на користь
зацікавлених осіб.
Відеозапис слідчих (розшукових) дій за участю представників національних меншин потребує найретельнішої технічної підготовки
із залученням спеціаліста. На підготовчому етапі необхідно врахувати
наступні моменти:
1) учасники статичної слідчої дії повинні бути згруповані у кадрі
таким чином, щоб була можливість вести відеозапис з зображенням
їх усіх одночасно. Доцільно для цього застосовувати ширококутні насадки на об’єктив камери, при цьому дуже суттєвим є той факт, щоб
відстань від камери до кожного з учасників була однаковою, це потрібно для отримання чіткого зображення всіх учасників;
2) для запису звуку під час слідчої (розшукової) дії необхідно застосовувати виносний мікрофон з направленістю по колу або декілька
направлених мікрофонів (за кількістю учасників) з можливістю регулювання рівня сигналу, який подається на мікрофон.
При провадженні слідчої (розшукової) дії необхідно надати можливість перекладачу робити синхронний переклад, що підвищує точність перекладу й дозволяє забезпечити необхідний темп та порядок
її проведення.
Після закінчення слідчої (розшукової) дії в ході перегляду відеозапису може виникнути необхідність в уточненні перекладу окремих
фрагментів свідчень. Фіксувати на відео внесені зміни до перекладу
доцільно після перегляду всього відеозапису – коли записуються заяви та клопотання учасників з приводу перегляду відеозапису. Паралельно ці зміни вносяться до протоколу слідчої (розшукової) дії.
Вирішуючи питання про участь перекладача, слідчий повинен
враховувати, що особи, які проживають в країнах СНД, можуть не володіти мовою місця проживання, що характерно для російськомовного населення цих країн. Подібних умовах вони висловлюють бажання
давати показання російською мовою, це повинно бути зафіксовано
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в протоколі допиту з обов’язковою вказівкою, в якому обсязі вони володіють російською мовою.
Може виникнути ситуація, коли слідчий володіє мовою, якою бажає давати показання представник національних меншин. Якщо слідчий володіє нею вільно, це в значній мірі спрощує спілкування з допитуваною особою, сприяє встановленню психологічного контакту,
довірливих відносин. Але при цьому, на нашу думку, доцільно складати цією мовою і протокол допиту, а потім за допомогою запрошеного
перекладача перекласти протокол мовою, якою ведеться кримінальне
провадження, та приєднати незалежний переклад до матеріалів кримінального провадження. Бажання допитуваної особи давати показання через перекладача або без нього обов’язково повинно відобразити в протоколі допиту.
Отже, дослідження психологічних особливостей етнічними організованими злочинними угрупованням, що вчиняють злочини завжди повинно мати комплексний характер, що буде включати історичні, культурологічні та лінгвістичні напрями так, як для ефективної протидії
етнічним злочинним угрупованням необхідно глибоко пізнати те, з чим
маєш справу, тому актуальність даної проблеми очевидна [2, с. 372].
При допиті представника національних меншин – свідка або
потерпілого, слідчий попереджує його про кримінальну відповідальність за відмову від давання показань та за надання свідомо неправдивих показань. Це попередження засвідчується його підписом
у протоколі допиту.
Постановка та зміст питань, які задаються представнику національних меншин після вільної розмови, не повинна допускати різноманітних тлумачень. Необхідно використовувати терміни та речення,
які будуть зрозумілі допитуваній особі, а саме зміст яких буде зрозумілий при перекладі.
Ускладнення виникають при проведені одночасного допиту двох
або більше осіб. Його учасниками можуть бути особи, які розмовляють різними мовами, в таких випадках необхідною є присутність двох
перекладачів й подвійний переклад. Якщо обидва учасники розмовляють однією мовою, то слідчий, який не знає цієї мови, повинен попередити можливий зговір. Про це необхідно сказати перекладачеві,
роз’яснивши йому, що він повинен слідкувати й забороняти спілкування учасників слідчої (розшукової) дії один з одним без контролю
слідчого.
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На завершення слід зазначити, що в Україні існує етнічна злочинність, хочемо ми цього чи ні, і як би її не називали – це винятково небезпечне явище, яке повинно мати адекватну протидію з боку
держави. У зв’язку зі зміною форм злочинності її зростання у нашій
країні особливого значення набуває глибоке всебічне знання закономірностей, що обумовлюють установки і вчинки, як етнічних груп
так і певних осіб не відповідної нації, які вчиняють злочини та проживають на території української держави. А тому правоохоронним
органам україни потрібно бути завжди крок попереду від будь – яких
видів злочинності, в тому числі, яка формується на етнічній основі
[3, с. 60].
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ДІЯЛЬНІСТЬ СУДУ
В ХОДІ ВСТАНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ
ІСТИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
...

Закріплення Конституцією України засад судочинства, обумовлює інтерес щодо проблем їх реалізації у ході практичної діяльності
відповідних органів, посадових осіб, інших суб’єктів кримінального
процесу.
Особливого значення набувають теоретичні та практичні питання дії засад у ході доказування – о сновного виду діяльності, від
якого залежить ефективне виконання завдань кримінального судочинства.
Конституція України встановила положення, що мають принципове значення у судочинстві і безпосередньо належать до сфери
доказування, серед яких рівність усіх учасників судового процесу
перед законом і судом; змагальність сторін та свобода в наданні
ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості (ч. 2 ст. 129); обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях; усі
сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь
(ст. 62).
В ході імплементації міжнародних стандартів правосуддя в українське законодавство потребує вирішення проблема співвідношення
проголошеної в ст. 129 Конституції України засади змагальності сторін і діяльності суду у процесі доказування в ході судового розгляду
кримінальних справ.
Змагальність, заснована на рівності сторін у наданні доказів і доведенні перед судом їх переконливості, розмежуванні процесуальних
функцій учасників судового розгляду і забороні їх сумісництва, – одна
з фундаментальних засад судочинства.
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Змагальність судового розгляду, за загальним визначенням
М. М. Михеєнка, В. В. Молдована і В. П. Шибіко, полягає в тому, що
в судовому засіданні сторона обвинувачення і сторона захисту ведуть між собою процесуальний спір. Кожна з них обстоює процесуальними засобами свою правову позицію, права та законні інтереси, допомагаючи таким чином суду повно, всебічно й об’єктивно
дослідити всі обставини справи, щоб з’ясувати істину і прийняти
правильне рішення. При цьому суд за допомогою сторін активно досліджує всі обставини справи, залучає нові докази, адже завдання
суду – не просто розв’язати спір між сторонами обвинувачення і захисту, а з’ясувати істину, правильно і справедливо вирішити справу
[4, с. 13–14].
Водночас, забезпечуючи додержання таких засад судочинства,
як змагальність сторін та свобода у наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед ним їх переконливості, судді не повинні брати на себе функції, які можуть бути розцінені як прояв їхньої необ’єктивності чи заінтересованості в результатах розгляду
справи.
Адже змагальність судового розгляду полягає в тому, що в судовому засіданні між собою ведуть процесуальний спір сторона обвинувачення і сторона захисту. Кожна з них обстоює свою правову позицію,
права та законні інтереси, тими засобами, які дозволяє КПК України
допомагаючи таким чином суду повно, всебічно і об’єктивно дослідити всі обставини справи з метою з’ясування істини і прийняття правильного рішення.
Отже, зміст засади змагальності передбачає наявність на всіх стадіях процесу рівноправних сторін, що й забезпечується чітким розподілом їх процесуальних функцій, за якого у кримінальному процесі
бере участь три сторони і таким чином функції обвинувачення і захисту відокремлені від функції судочинства.
Однак, як свідчить зарубіжний досвід, змагальність також має свої
недоліки, на що вказують юристи країн, де така форма кримінального процесу існує впродовж століть. Так, наприклад, відомий американський правник Ллойд Л. Уайнреб, вказуючи на основні недоліки
кримінального процесу США, зазначає, що у ньому весь доказовий
матеріал розділений на дві окремі справи – обвинувачення і захисту, а судовий розгляд кримінальної справи являє собою не прагнення
встановити факти, а нагадує суто ритуальний поєдинок між добром
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і злом, Державою і Зловмисником, і у цьому сенсі такий процес зберігає у собі відчутні сліди давнини, коли результат справи вирішував
поєдинок сторін [2, с. 116–127].
На основі наукових підходів можна виділити можливі варіанти
процесуального статусу суду: 1) його активне положення – суд бере
активну участь у збиранні та дослідженні доказів, виконуючи при
цьому функцію правосуддя; 2) помірно активне положення суду – рух
судового розгляду кримінальної справи забезпечується діяльністю
сторін, а суд збирає докази за власною ініціативою лише після завершення відповідної діяльності сторін; 3) пасивне положення суду – суд
досліджує надані сторонами докази і лише на підставі їх дослідження постановляє вирок; 4) відносно пасивне положення суду – за судом зберігаються повноваження щодо активного дослідження наданих сторонами доказів, але на суд не повинні покладатися обов’язки
по збиранню додаткових доказів винуватості підсудного, усуненню
прогалин досудового слідства [1, с. 45–46].
Системний аналіз законодавства дає підстави для висновку, що
метою судочинства є досягнення істинного знання про обставини, які підлягають доказуванню та постановлення на його основі
обґрунтованого і справедливого судового рішення. Не випадково
у ст. 31 Конституції України використовується така юридична категорія, як «з’ясувати істину під час розслідування кримінальної
справи».
Однак як вбачається з КПК України законодавець відмовився від
необхідності встановлення істини, що тактично є основною метою
кримінального провадження на його досудовій та судовій стадіях.
Адже процес доказування уповноваженими на те суб’єктами спрямований на встановлення фактичних обставин, що мали місце в дійсності (об’єктивна істина).
За такого підходу зміщено акцент змісту кримінального провадження у бік самого процесу за участі двох основних його професійних учасників – обвинувачення і захисту, який штучно набуває домінуючого значення порівняно зі встановленням істини у справі. Така
ідеологія щодо суті кримінального провадження є проблематичною
з точки зору суспільно необхідної мети діяльності правоохоронних
органів та судочинства у контексті належної реалізації гарантованих
конституційних засад, що спрямовані на забезпечення додержання
прав і свобод людини і громадянина.
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Іншими словами, без встановлення істини у справі, яка є єдиним
об’єктивним підґрунтям для справедливого рішення та убезпечення
від судової помилки, визначені ст. 2 КПК України завдання кримінального провадження, можуть виявитися нездійсненними або ж фіктивними чи спотвореними, залежно від розсуду та добропорядності
уповноважених суб’єктів правозастосування.
Досягнення істини у справі як мети кримінального судочинства,
можливе лише за умови законодавчого закріплення однією з засад доказування в кримінальному процесі принципу офіційного з’ясування
всіх обставин у справі, яскравим прикладом його ефективності може
бути використання в адміністративному судочинстві.
Так, ч. 4 ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України
«Змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх
обставин у справі» зобов’язує суд вживати передбачені законом заходи, необхідні для з’ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо
виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.
Зазначене положення доцільно було б передбачити і в кримінально процесуальному законодавстві, оскільки існує низка факторів, що
унеможливлюють досягнення об’єктивної істини. Адже у судовій
практиці нерідко трапляються випадки, коли її встановлення потребує усунення прогалин досудового розслідування, перевірки нової інформації щодо існування істотних для правильного вирішення справи
обставин. Такі ситуації вимагають активної доказової діяльності, яка
в силу різних причин не завжди здійснюється сторонами.
От тому, якщо метою кримінального судочинства є встановлення
об’єктивної істини як необхідної умови правильного вирішення справи, постановлення законного, обґрунтованого і справедливого судового рішення, то змагальність не конкурує з об’єктивною істиною, вона
є засобом її досягнення.
Засада змагальності повною мірою реалізується тільки за умови
рівних можливостей сторін, а фактична їх нерівність має нівелюватися активною доказовою діяльністю суду [3].
Таким чином, змагальність сторін є гарантією всебічного, повного
і об’єктивного дослідження обставин справи, що в свою чергу сприяє утвердженню законності та справедливості при винесені судових
рішень.
Отже, викладене дає підстави для висновку, що главою другою
КПК України передбачено пасивну роль суду в ході розгляду спра-
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ви, що суперечить ст. 2 КПК України, оскільки не сприяє встановленню істини у справі, а тому її необхідно доповнити статтею, яка б містила норму такого змісту: «Суд вживає передбачені законом заходи,
необхідні для з’ясування всіх обставин кримінального провадження,
у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.
Суд повинен запропонувати сторонам кримінального провадження подати докази або з власної ініціативи витребувати докази, яких,
на думку суду, не вистачає».
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ФОРМИ ТА ВИДИ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ
Відповідно до ст. 124 Конституції України, функцію правосуддя
в нашій державі здійснюють виключно суди. Водночас Основний Закон покладає на суд обов’язок здійснювати контроль за законністю
та обґрунтованістю процесуальних дій і рішень органів досудового
розслідування, прокурора [1].
Судовий контроль у кримінальному провадженні, маючи за мету
захист прав особи від незаконного обмеження конституційних прав
і вторгнення в приватне життя, може бути ініційований будь-якою стороною кримінального провадження. Разом з тим відповідно до ст. 206
КПК України слідчий суддя має право за власною ініціативою здійснювати відповідний контроль щодо захисту прав людини. У цьому
полягає особливість судового контролю, що здійснюється слідчим
суддею [2].
Необхідність охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження в Україні, а також забезпечення неупередженого та ефективного розслідування зумовлюють розробку
та запровадження нових правових інститутів для вдосконалення системи кримінальних процесуальних гарантій [3].
Отже, формами судового контролю є:
1. Судовий контроль, що здійснюється за клопотанням сторони
обвинувачення. Видами цього контролю є: – контроль при дачі дозволів на застосування заходів забезпечення кримінального провадження (напр., ч. ч. 1–2 ст. 132 КПК України);- контроль при дачі дозволів
на проведення слідчих (розшукових) дій, що пов’язані з суттєвим обмеженням конституційних прав і свобод особи (ч. 3 ст. 233, частини 2
і 3 ст. 234, ч. 2 ст. 237, ч. 5 ст. 240, ч. 1 ст. 244, ст. 245 КПК України);
–– контроль при дачі дозволів на проведення негласних слідчих
(розшукових) дій, що пов’язані з суттєвим обмеженням конституційних прав і свобод особи (ч. 2 ст. 246 КПК України).
2. Судовий контроль, що здійснюється за клопотанням сторони захисту. Видами цього контролю є:
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–– контроль при дачі дозволів на проведення слідчих (розшукових) дій (ч. 6 ст. 223, ч. 1 ст. 244 КПК України);
–– контроль при розгляді скарг на рішення, дії чи бездіяльність
органів досудового розслідування чи прокурора (§ 1 глава 26
КПК України).
3. Судовий контроль, що здійснюється за власною ініціативою
слідчого судді (ст. 206 КПК України) [2].
Кожна форма та види судового контролю, безумовно, мають свої
процесуальні особливості.
Підводячи підсумок, зазначимо, що введення судового контролю
на стадії досудового розслідування робить кримінальне провадження
більш ефективним, забезпечує більш надійний захист конституційних
прав його учасників, у тому числі права на недоторканність приватного життя. Разом з тим необмеженість судового втручання в діяльність
органів досудового розслідування може як «паралізувати» їх діяльність, так і вплинути на об’єктивність судового провадження.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ
ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ ЯК ЗАСОБУ
ОТРИМАННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ
ПРОВАДЖЕННІ
...

Однією з умов отримання доказів, які відповідають ознаці допустимості, є здійснення тимчасового доступу до речей і документів належним суб’єктом. Положення ст. 159 КПК України надають
законодавчу можливість здійснювати тимчасовий доступ до речей
і документів лише сторонам кримінального провадження. Водночас,
на практиці поширеними є випадки, коли слідчі, прокурори звертаються з клопотанням до слідчих суддів про здійснення тимчасового
доступу до речей і документів, зазначаючи в них, що суб’єктом виконання цієї процесуальної дії буде конкретний слідчий, проте в подальшому відповідний суб’єкт сторони обвинувачення безпосередньо
не здійснює тимчасовий доступ до речей і документів, а надає доручення співробітникам оперативних підрозділів. При цьому, в ухвалах слідчих суддів про тимчасовий доступ до речей і документів
суб’єктами їх виконання вказуються не співробітники оперативних
підрозділів, а саме слідчі. Відповідні випадки були виявлені у 36%
проаналізованих нами кримінальних проваджень. Практика надання
відповідних доручень обумовлена тим, що окремі слідчі, прокурори
вважають, що співробітники оперативних підрозділів, виконуючи доручення слідчого чи прокурора на проведення тимчасового доступу
до речей і документів, набувають статусу слідчого, згідно з положенням ч. 1 ст. 41 КПК України. Слідчий є суб’єктом сторони обвинувачення (п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України), а тому він має право, відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України, здійснювати тимчасовий
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доступ до речей і документів. Таку думку висловили 38% опитаних
слідчих, 26% прокурорів.
Не менш поширеними є випадки, коли слідчі судді в ухвалах про
тимчасовий доступ до речей і документів зазначають, що її виконавцем є відповідний слідчий або за його дорученням співробітник
оперативного підрозділу. На наш погляд, така практика здійснення
тимчасового доступу до речей і документів є незаконною, оскільки
у такому випадку отримані слідчим, прокурором речі чи документи не будуть відповідати вимозі допустимості, так як вони отримані
неналежним суб’єктом. А отже, їх не можна буде визнати доказами
у кримінальному провадженні.
В обґрунтування зробленого нами висновку, зазначимо наступне.
Відповідно до положень ст. 41 КПК України оперативні підрозділи
органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що
здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України,
органів Державної прикордонної служби України здійснюють СРД
та НСРД в кримінальному провадженні за письмовим дорученням
слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний
підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю НАБУ – за письмовим
дорученням детектива або прокурора САП (ч. 1). Під час виконання
доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу
користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю НАБУ) не мають права здійснювати процесуальні дії
у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися
з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора (ч. 2).
Виходячи з аналізу вищевказаної норми, можемо дійти висновку, що положення ч. 1 ст. 41 КПК України дійсно надають можливість оперативним підрозділам користуватися процесуальним статусом слідчого під час виконання доручень слідчого чи прокурора, але
з обмеженими повноваженнями, оскільки оперативні підрозділи реалізують свої повноваження в межах наданих їм доручень. При цьому
відповідні доручення можуть надаватися лише на проведення СРД
та НСРД. Провадження інших процесуальних дій оперативними підрозділами, у тому числі й застосування тимчасового доступу до речей
і документів, на підставі доручення слідчого чи прокурора чинним
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КПК України не передбачено. У зв’язку з цим, застосування оперативними підрозділами тимчасового доступу до речей і документів
на підставі доручення слідчого, прокурора призводить до неможливості визнання результатів такої дії доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони не відповідають вимозі допустимості – отримані неналежним суб’єктом.
Подібну позицію висловлюють й інші дослідники. Так, В. І. Фаринник зазначає, під час надання доручення на проведення тимчасового доступу до речей і документів оперативному працівнику слідчий
не враховує той факт, що тимчасовий доступ до речей та документів є
процесуальною дією, а не слідчою дією, отже, не підпадає під визначення, вказане у п. 3 ч. 1 ст. 40 та ст. 41 КПК України.
І. Ю. Кайло, аналізуючи положення ст. 41 КПК України, доходить
висновку, що отримані оперативним співробітником за дорученням
слідчого в рамках тимчасового доступу до речей і документів, мають визнаватися недопустимими доказами за ознакою неналежного
суб’єкта отримання доказової інформації. На думку вченого, вказана
ситуація не є результатом свідомого кроку законодавця, а зумовлена
скоріше неузгодженістю між окремими кримінальними процесуальними інститутами.
Виходячи з вищезазначеного, вважаємо цілком слушною практику тих слідчих суддів, які відмовляють у задоволенні клопотань слідчих, прокурорів про тимчасовий доступ до речей і документів, із тих
підстав, що суб’єктом здійснення тимчасового доступу до речей
і документів у відповідних клопотаннях вказуються співробітники
оперативних підрозділів. В обґрунтування таких рішень слідчі судді посилаються на положення ст. 41 КПК України, яка не передбачає
законодавчої можливості надання слідчими, прокурорами доручень
співробітникам оперативних підрозділів на проведення інших процесуальних дій.
У той же час, слід звернути увагу на наявність певної правової
колізії між положеннями ст. 41 чинного КПК України та «Інструкції
з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими
органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні»,
затвердженої Наказом МВС України від 07.07.2017 № 575, наявність
якої негативно позначається на формуванні однозначної правозастосовної практики. В п. 6 ч. 9 розділу XIV зазначеної Інструкції перед-
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бачено, що працівники оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечують виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий
доступ до речей і документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей і документів). Не дивлячись на те, що положення п. 6 ч. 9 розділу XIV вказаної Інструкції суперечать приписам ст. 41 чинного КПК України, який
має вищу юридичну силу та пріоритет у застосуванні, ніж наказ МВС,
окремі слідчі, прокурори, слідчі судді у своїх клопотаннях чи ухвалах
про тимчасовий доступ до речей і документів із посиланням на положення п. 6 ч. 9 розділу XIV вказаної Інструкції вказують суб’єктом
виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів працівників оперативних підрозділів, проте такі ухвали слідчих суддів
й результати відповідних процесуальних дій в подальшому стають
предметом оскарження під час підготовчого провадження чи судового
розгляду.
Водночас, на нашу думку, передбачені ст. 41 чинного КПК України обмеження щодо надання слідчими, прокурорами доручень оперативним підрозділам на здійснення тимчасового доступу до речей
і документів чи проведення інших процесуальних дій не в повній мірі
відповідають потребам правозастосовної практики, адже у більшості випадків саме оперативні підрозділи здійснюють пошук, розшук,
вилучення, витребування фактичних даних під час проведення відповідних СРД та НСРД, які в подальшому можуть набути статусу доказів у кримінальному провадженні чи результати відповідних СРД
або НСРД можуть бути використані як підстава для застосування тимчасового доступу до речей і документів чи проведення інших процесуальних дій. Тому для забезпечення ефективності та своєчасності
отримання доказів, які б відповідали ознаці допустимості, необхідно
розширити повноваження слідчих, прокурорів як суб’єктів кримінального процесуального доказування, виклавши положення ст. 41
КПК України у такій редакції:
«1. Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів
безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів Державної прикордонної
служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі
(розшукові) дії, а також інші процесуальні дії в кримінальному прова-
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дженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього
контролю Національного антикорупційного бюро України – за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
2. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник
оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого.
Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів,
підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного
бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.
3. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій чи інших процесуальних дій є обов’язковими для виконання оперативним підрозділом».
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ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ОПЕРАТИВНОРОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПОЧАТКУ
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ОДЕРЖАННЯ
НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ
...

Матеріали ОРД – це матеріально фіксовані джерела, які виникають
у процесі здійснення оперативно-розшукових заходів, містять відомості (інформацію) про факти та обставини вчинення кримінального
правопорушення, про причетних до нього осіб, а також інші дані, що
сприяють його розкриттю та розслідуванню.
Проаналізувавши викладені в процесуальній літературі погляди
на визначення поняття і змісту приводу до початку досудового розслідування, а також зміст приводів, визначених ч. 1 ст. 214 КПК України,
з урахуванням їх генезису, гносеологічної і правової природи, вважаємо, що приводом до початку досудового розслідування є передбачений кримінально-процесуальним законом акт вольової дії особи,
адресований уповноваженим органам, або вольовий акт уповноваженого органу, спрямований на реалізацію ним своїх повноважень, що
є юридичним фактом, в результаті якого цей орган отримує дані, що
вказують на вчинене кримінальне правопорушення, які зобов’язують
його внести ці дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі
ЄРДР) і розпочати досудове розслідування, а також породжують при
цьому відповідні кримінально-процесуальні, а в окремих випадках й
інші правовідносини (наприклад, адміністративні, трудові, цивільноправові тощо).
Виходячи з поняття приводів для початку досудового розслідування, а також з результатів аналізу конструкції ч. 1 ст. 214 КПК України,
приводами до початку досудового розслідування є:
а) заява про вчинене кримінальне правопорушення; б) повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення; в) самостійне ви-
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явлення з будь-яких джерел обставин, зокрема й з матеріалів ОРД, які
можуть свідчити про вчинене кримінальне правопорушення.
Самостійне виявлення слідчим чи прокурором в матеріалах ОРД
обставин, які можуть свідчити про кримінальне правопорушення,
слід розглядати як результат опосередкованого пізнання. Самостійність виявлення обставин, які можуть свідчити про вчинене кримінальне правопорушення, в матеріалах ОРД полягає в тому, що слідчий
та прокурор отримують дані про подію цього злочину опосередковано – через дослідження відповідних матеріалів ОРД.
Специфіка безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення як приводу до початку кримінального провадження
в матеріалах ОРД слідчим чи прокурором полягає в тому, що вони
безпосередньо не пізнають подію цього злочину, не спостерігають
її не бачать, яким чином відбувається кримінальне правопорушення.
Пізнання події та інших обставин злочину слідчий та прокурор здійснюють опосередковано через безпосереднє пізнання ознак кримінального правопорушення, зафіксованих в матеріалах ОРД (протоколи результатів оперативно-розшукових заходів, фотографії, вилучені,
окремі документи тощо). При дослідженні матеріалів ОРД слідчий
приймає рішення про наявність та достатність в них даних про обставини кримінального правопорушення.
Чинний КПК України, на відміну від КПК України 1960 року
(ч. 2 ст. 94), не містить окремої вказівки на підстави для початку досудового розслідування.
Водночас такою підставою, як зазначено в ч. 1 ст. 214 чинного
КПК України, є обставини, які можуть свідчити про вчинене кримінальне правопорушення. Враховуючи це, в матеріалах ОРД й повинні міститися саме відомості про обставини, що можуть свідчити про
вчинення кримінального правопорушення.
Кримінальний процесуальний закон (ч. 1 ст. 214 КПК України)
справедливо визначає підстави для початку кримінального провадження як обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, адже законом допускається на цій стадії процесу прийняття рішення на підставі ймовірних знань через об’єктивну
неможливість встановлення вірогідних.
Закон не визначає також обсягу цих обставин, і це логічно, адже
кожний злочин, кожен факт кримінального правопорушення у його
конкретному вираженні характеризується сукупністю властивих йому
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матеріально-правових ознак, які визначаються диспозицією відповідної статті кримінального закону, у зв’язку з чим не всі з цих ознак
мають суттєве значення при використанні їх як підстав для прийняття
обґрунтованого рішення про внесення даних до ЄРДР.
При цьому матеріали ОРД у кожному окремому випадку за фактом
кримінального правопорушення можуть мати різний набір виявлених
його ознак, обставин, оцінюючи які, слідчий чи прокурор приймає
рішення про їх достатність для початку кримінального провадження.
Виходячи із значення акту внесення відомостей до ЄРДР як процесуального рішення, воно якраз і полягає в тому, щоб констатувати наявність законних підстав для здійснення всієї подальшої кримінальної
процесуальної діяльності, тому в матеріалах ОРД повинні міститися
достатні дані, які можуть свідчити про відповідне тяжке чи особливо
тяжке кримінальне правопорушення.
Отже, привід для початку досудового розслідування за матеріалами ОРД має правове значення лише в єдності з підставами, які містяться у цих матеріалах.
Судово-слідча практика свідчить про випадки, коли в ході ведення
оперативно-розшукової справи за наявності в матеріалах ОРД відомостей про обставини, що можуть свідчити про кримінальне правопорушення, оперативні працівники не повідомляють про це слідчого чи прокурора, а слідчі при отриманні в установленому порядку
таких матеріалів від відповідного оперативного підрозділу не вживають заходів щодо внесення їх до ЄРДР. У цьому випадку прокурор,
відповідно до своїх повноважень, визначених законодавчими та відомчими правовими актами, повинен вживати відповідних заходів прокурорського реагування.
Отже, на початку досудового розслідування у кримінальних провадженнях про одержання неправомірної вигоди, матеріали ОРД можуть бути використані як приводи й підстави для провадження слідчих (розшукових) дій, зокрема й негласних (гл. 20–21 КПК України).
При цьому слід керуватися ч. 2 ст. 223 КПК України, в якій зазначено, що підставою для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність
достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення її мети.
Такі відомості можуть міститися і в матеріалах ОРД.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ
ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ
З ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ
ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ЯК ЗАПОБІЖНОГО
ЗАХОДУ
...

Кримінальне процесуальне законодавство України складається
з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України. Відповідно до частини ч. 5 ст. 9
Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) кримінальне процесуальне законодавство України застосовується
з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Зокрема
дана норма вказує на проєвропейський курс нашої країни та дійсне
проголошення того, що права і свободи людини визнаються найвищою соціальною цінністю в Україні.
Право на свободу та особисту недоторканність є одним з основоположних прав людини, яке гарантується не тільки Конституцією
України, а й такими міжнародними актами, як Загальна декларація
прав людини; Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких,
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання; Мінімальні стандартні правила ООН щодо заходів, не пов’язаних із тюремним ув’язненням («Токійські правила»);
Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи
ув’язненню будь-яким чином.
Особливе місце серед названих міжнародних актів, безперечно,
посідає Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
та Протоколи до неї (далі– ЄКПЛ, Конвенція).
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У той же час, у сучасному кримінальному процесі України значення має не лише нормативне закріплення положення про здійснення
кримінального провадження з урахуванням практики Європейського
суду з прав людини (ст. 9 КПК України), а й самі правила використання рішень цього Суду (далі – ЄСПЛ) під час кримінального провадження, оскільки, звернемо увагу, законодавець жодним чином
не роз’яснює, як мають застосовуватися рішення ЄСПЛ. Наголос
зроблено лише на тому, що практика (рішення) Європейського суду
з прав людини мають «враховуватися» під час здійснення кримінального провадження. Проте яким чином, не визначено. У Законі України
«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду
з прав людини» лише вказано, що використовується рішення цього
Суду, які мають офіційний переклад, а за його відсутності – рішення
на оригінальній мові (англійська, французька).
Рішення ЄСПЛ є джерелом права, тобто законом. Проте кожний законний та підзаконний нормативно-правовий акт, як відомо, маю свою
специфіку застосування, зокрема розповсюджується не на всі без виключення правовідносини, а лише на певні життєві ситуації чи події.
У правозастосовній діяльності існують непоодинокі факти того,
коли, по-перше, між сторонами кримінального провадження (стороною обвинувачення та стороною захисту) виникає дискусія, про те, чи
підлягає застосуванню відповідне рішення ЄСПЛ у ситуації, що склалася, по-друге, за наявності спору між сторонами кримінального провадження, судді (слідчі судді) однозначної відповіді не надають. Але
з цього приводу потрібно відзначити наступне.
Зміст теоретично-практичних роз’яснень свідчить, що при використанні практики ЄСПЛ потрібно звертати увагу, яка це частина рішення ЄСПЛ. Наприклад, одні вчені зазначають, що практика ЄСПЛ
за своєю суттю є «прецедентом».
Відповідно до науково-практичного посібника для суддів можна
дійти до висновку, що при використанні рішень ЄСПЛ потрібно керуватися вже тим, яку норму Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод тлумачить чи роз’яснює даний суд:
–– або це загальне положення. Наприклад принципи судочинства: верховенства права, законності, рівності, процесуальної
рівності, змагальності, гласності та відкритості, забезпечення
апеляційного та касаційного оскаржень рішень, обов’язковість
судових рішень тощо;
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–– або це право, яке гарантовано відповідною нормою Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод чи Протоколом до неї. Наприклад, право: на справедливий суд, на життя, на свободу та особисту недоторканність, на повагу до приватного та сімейного життя та житла тощо [2].
Тобто, у рішеннях ЄСПЛ потрібно звертати увагу, що роз’яснює
даний Суд: або той чи інший критерій (стандарт), що має бути забезпечений у кримінальному судочинстві; або критерій (стандарт)
забезпечення права, гарантованого Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколу до неї, у кримінальному
судочинстві.
Однак не применшуючи значення наведених висновків щодо правил застосування практики ЄСПЛ у кримінальному процесі України,
слід відзначити на необхідністі їх конкретизації в частині правил застосування тримання під вартою як запобіжного заходу.
Так, в Законі України «Про виконання рішень та застосування
практики Європейського суду з прав людини» відмічено, що вітчизняні суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику
ЄСПЛ як джерело права (ст. 17 цього Закону).
Згідно з висновками дослідників теорії держава і права, кожне
джерело права, кожний нормативно-правовий акт покликаний регулювати конкретні правовідносини. Правовідносини складаються між
людьми або колективами як суб’єктами права з приводу соціального
блага або забезпечення яких-небудь інтересів, крім того, правовідносини виникають, припиняються або змінюються, як правило, на основі норм права у разі настання передбачених правовою нормою фактів
[3, с. 311–312, 345–347]. Тобто, кожне джерело права регулює певний
вид правовідносин, що мають місце у конкретній ситуації чи стосуються певного факту.
У свою чергу, Європейський суд з прав людини також притримується позиції, що роз’яснювані ним норми Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод та Протоколів до неї, можуть стосуватися як кримінального судочинства в цілому, так і конкретних обставин. Зокрема, у рішенні по справі «Корнєв і Карпенко проти України» [4] ЄСПЛ погодився з висновками, що п. «с» ч. 1 ст. 5 Конвенції
(про порушення чого наголошували заявники) стосується безпосередньо «… тримання під вартою до суду», тобто обставин, коли особа береться під варту до направлення справи до суду для розгляду по суті.
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Тоді як скарга заявників стосувалася обмеження волі під час судового
розгляду (п. 33, 34, 36, 39 цього Рішення).
У рішенні по справі «Мейджі та інші проти Сполученого Королівства» [5] ЄСПЛ вже відзначив, що право, гарантоване п. «с»
ч. 1 ст. 5 Конвенції структурно стосується двох питань: ранніх стадій після арешту, коли особа потрапляє під владу держави, та період
до початку судового розгляду в кримінальному суді, під час якого
особа може триматися під вартою або бути звільнена під умову чи
без. Ці дві складові надають різні права та не є очевидно пов’язані
логічно чи в часі.
Отже, як бачимо на прикладі обмеження права на свободу та особисту недоторканність (ст. 5 Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод), ЄСПЛ звертає увагу, яких правовідносин
стосуються обставини справи, неправомірність яких доводить заявник, зокрема: чи це стосується обмеження волі під час досудового
розслідування, чи це стосується обмеження волі під час судового провадження.
У зв’язку з цим, вважаємо, при використанні практики ЄСПЛ
у кримінальному процесі України потрібно керуватися не лише тим,
яке право Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
тлумачить даний Суд, а також тим, якої сфери правовідносин (фактів)
стосуються висновки цього Суду під час роз’яснення положень ст. 5
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Наприклад, чи це положення, що стосується виключно обмеження волі
на стадії досудового розслідування, чи це положення, що стосується
виключно обмеження волі на стадії судового розгляду.
Окрім того, результат проведеного аналізу можливих порушень
ЄСПЛ, пов’язаних з правом особи на свободу та особисту недоторканність, свідчить про те, що:
–– аргументи «за» чи «проти» звільнення, у тому числі ризик
того, що обвинувачений може перешкоджати належному проведенню судового розгляду, не повинні прийматися абстрактно, а повинні бути підкріплені фактичними доказами. Небезпека переховування обвинуваченого не може бути оцінена
виключно на основі тяжкості покарання за злочин. Наявність
небезпеки переховування повинно бути оцінено з посиланням
на ряд інших відповідних факторів, які можуть або підтвердити існування небезпеки втечі, або зробити її настільки не-
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значною, що вона не може виправдати тримання під вартою
(«Строган проти України»);
–– Європейський суд з прав людини стверджує, що вимога законності не може бути задоволена лише шляхом дотримання
національного законодавства, яке само по собі повинно відповідати Конвенції (рішення ЄСПЛ у справі «Плесо проти
Угорщини»), тому позбавлення волі може бути цілком законним з точки зору внутрішнього права, однак, бути свавільним,
виходячи зі змісту Конвенції, порушуючи тим самим її положення (рішення ЄСПЛ у справі «А. та інші проти Об’єднаного
Королівства»).
З наведеного слідує, що рішення суду про застосування до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою/продовження
строку дії такого запобіжного заходу буде обґрунтованим не лише,
якщо воно відповідає внутрішньому законодавству, але й постановлене з урахуванням положень Конвенції та рішень Європейського суду.
Так, у справі «Маккей проти Об’єднаного Королівства» ЄСПЛ зазначив, що основна мета статті 5 Конвенції полягає у запобіганні свавільного або безпідставного позбавлення волі особи;
–– наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний,
а конкретний характер та доводитися відповідними доказами
(«Клішин проти України»). Як зазначено в п. 111–112 Рішення ЄСПЛ «Белеветський проти Росії» – обмеження розгляду
клопотання про обрання, продовження запобіжного заходу
у вигляді тримання під вартою лише переліком законодавчих
(стандартних) підстав для його застосування без встановлення
їх наявності та обґрунтованості до конкретної особи є порушенням п. 4 ст. 5 Конвенції;
–– національні органи влади зобов’язані проаналізувати особисті
обставини особи докладніше та навести на користь тримання
її під вартою конкретні підстави, підкріплені встановленими
в судовому засіданні доказами («Александер Макаров проти
Росії»).
Суд, в свою чергу повинен ретельно дослідити наявні докази вказаних ризиків, проаналізувати, дати належну оцінку в кожній конкретній справі. Це додатково узгоджується з позицією Європейського
суду з прав людини, який у своєму рішенні у справі «Кобець проти
України» зазначив: «Суд повторює, що відповідно до його прецедент-
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ної практики при оцінці доказів він керується критерієм доведення
«поза розумним сумнівом» (також рішення у справі «Авшар проти
Туреччини». Таке доведення має випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між
собою»;
–– обґрунтування будь-якого періоду позбавлення свободи повинно бути переконливо доведено державними органами («Белчев проти Болгарії»).

Список використаних джерел:

1. Москвич Л. М. Вплив практики європейського суду з прав людини на судову практику національних судів. Наукове життя. 2014.
Вип. 27. С. 327–335.
2. Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав
людини при здійсненні правосуддя: наук.-метод. посіб. для суддів.
Київ, 2015. 208 с.
3. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник. Харків: Консум, 2001. 656 с.
4. Корнєв і Карпенко проти України: рішення Європейського
суду з прав людини від 21.01.2011 р. за заявою № 17444/04. URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_637.
5. Мейджі та інші проти Сполученого Королівства: рішення Європейського суду з прав людини від 12.05.2015 р. за заявою
№ 26289/12, 29062/12 та 29891/12. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng
#{%22fulltext%22:[%2226289/12%22],%22languageisocode%22:[%22
UKR%22],%22appno%22:[%2226289/12%22],%22documentcollection
id2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22item
id%22:[%22001–163015%22].

124

Хабло О. Ю.,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри кримінального процесу
Національної академії внутрішніх справ

ОБҐРУНТОВАНІСТЬ ПІДОЗРИ ЯК ПІДСТАВА
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ
...

Запобіжні заходи – це превентивні заходи забезпечення кримінального провадження, які спрямовані на гарантування належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого через певне обмеження їхніх
особистих прав. Так як застосування запобіжних заходів полягає у обмеженні прав підозрюваного, обвинуваченого, зокрема і права на свободу та особисту недоторканність, яке гарантоване ст. 29 Конституції України, тому цілком зрозумілою є підвищена увага законодавця
до регулювання кримінальної процесуальної форми застосування запобіжних заходів.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) підставами застосування запобіжного заходу є: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою
кримінального правопорушення та 2) наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений буде переховуватися від органів досудового розслідування
та суду; буде перешкоджати кримінальному провадженню шляхом
знищення, приховування, спотворення будь-якої речі чи документа,
які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; буде незаконно впливати на потерпілого, свідка,
іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; буде вчиняти інше кримінальне
правопорушення чи продовжуватиме кримінальне правопорушення,
у якому підозрюється, обвинувачується.
Втім, запобіжні заходи застосовуються до особи, яка лише підозрюється чи обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, і тому, відповідно до презумпції невинуватості, вона не вважається винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, але
закон вже дозволяє застосовувати обмеження її прав та свобод.

125

Проблеми адаптації кримінального процесу України до міжнародних...

Гарантією того, що запобіжні заходи будуть застосовані саме
до особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, є вимога ст. 177
КПК України про те, що однією з підстав застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованість підозри. Поняття «обґрунтована підозра» – це новела КПК України 2012 року, Хоча КПК України
у другому розділі і використовує неодноразово термін «обґрунтована
підозра» (статті 177, 185, 190, 194, 206), проте, визначення того, яка
підозра має вважатися обґрунтованою, закон не містить.
На відміну від вітчизняного кримінального процесуального законодавства, для практики Європейського суду з прав людини
(далі – ЄСПЛ) термін «обґрунтована підозра» не є новим. Зокрема,
у підпункті «с» п. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод визначено, що право на свободу та особисту недоторканність може обмежуватися у разі законного арешту або затримання особи, здійсненого з метою доставлення її до компетентного
судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею
правопорушення.
У зв’язку з цим, прецедентна практика ЄСПЛ у своїх рішеннях
закріпила тлумачення терміну «обґрунтована підозра», зокрема і в рішеннях, які ухвалювалися щодо України. Так, у п. 175 рішення у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року вказано що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти
або інформація, які можуть переконати об’єктивного спостерігача
в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
Вимога, що підозра має ґрунтуватись на обґрунтованих підставах, є
частиною гарантії недопущення свавільного затримання і тримання
під вартою. Більше того, за відсутності обґрунтованої підозри особа
не може бути за жодних обставин затримана або взята під варту з метою примушення її зізнатися у злочині, свідчити проти інших осіб або
з метою отримання від неї фактів чи інформації, які можуть служити
підставою для обґрунтованої підозри [1].
Обґрунтована підозра Верховним судом США була визначена
як рішення, що базується на здоровому глузді, щодо поведінки особи
на яке пересічні громадяни мають право спиратися. При цьому, обґрунтована підозра має бути чимось більшим, ніж «нечітка здогадка»
або вигадана підозра.
Таким чином, обґрунтованість підозри має підтверджуватися відомостями про факти та обставини, що свідчать про вчинення певною
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особою кримінального правопорушення і не може спиратися на голе
припущення.
Вищенаведене дозволяє підтримати твердження про те, що «обґрунтована підозра – це добросовісне припущення про вчинення особою певного діяння, яке ґрунтується на об’єктивних відомостях, які
можна перевірити у судовому розгляді та які спонукали б неупереджену та розумну людину вдатися до практичних дій, щоб з’ясувати, чи є
така підозра обґрунтованою» [2, с. 9].
Рішення про обрання запобіжного заходу приймає слідчий суддя,
суд, який в виконує роль «об’єктивного», «безстороннього» спостерігача. І тому сторона обвинувачення має переконати слідчого суддю,
суд в тому, що особа обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення. Тобто, суддя має впевнитися, що підозра
ґрунтується об’єктивних фактах.
Для забезпечення реалізації цієї вимоги у ч. 1 ст. 184 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про застосування
запобіжних заходів повинно містити виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувачувати особу у вчиненні кримінального
правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини. Окрім цього, до клопотання мають додаватися копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання та перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під
час судового розгляду щодо запобіжного заходу.
Таким чином, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд мають можливість перевірити
відомості про факти та обставини, якими обґрунтовується підозра
у вчиненні кримінального правопорушення. Разом з цим, обґрунтована підозра, як підстава застосування запобіжного заходу, вимагає меншої ваги доказів, ніж для ухвалення обвинувального вироку.
Адже запобіжний захід застосовується і для того, щоб підозрюваний,
обвинувачений не перешкоджав встановленню обставин кримінального правопорушення, на підставі яких буде складатися обвинувальний акт.
При цьому слід враховувати вимоги ст. 198 КПК України, де визначено, що висловлені в ухвалі слідчого судді, суду за результатами
розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки
щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового роз-
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гляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.
Отже, однією з підстав застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри – припущення про вчинення особою
кримінального правопорушення, що ґрунтується на об’єктивних відомостях, які можна перевірити у судовому розгляді для переконання
слідчого суддю, суду в тому, що особа, щодо якої розглядається клопотання про застосування запобіжного заходу, могла вчинити це кримінальне правопорушення.
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СЛІДЧИЙ СУДДЯ ЯК СУБ’ЄКТ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКАЗУВАННЯ
ПІД ЧАС НАДАННЯ ДОЗВОЛУ
НА АРЕШТ МАЙНА
...

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України 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. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України
порядку.
Арешт майна, згідно зі ч. 2 ст. 170 КПК України, допускається
з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу
кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення
(цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Виходячи з вищенаведеного, можемо зробити висновок, що для
накладення арешту на майно необхідний один із ризиків, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, а також особа, на майно якої накладається арешт, повинна мати відповідний процесуальний статус учасника
кримінального провадження. Водночас, результати проведеного налізу матеріалів слідчо-судової практики свідчать про те, що слідчі судді
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не в усіх випадках звертають належної уваги на дотримання слідчими, прокурорами цих вимог. Така практика є незаконною й такою, що
суперечить правовим засадам забезпечення доказування слідчим суддею у кримінальному провадженні. Врахування цих двох обставин є
обов’язковою умовою належного забезпечення слідчим суддею доказування під час надання дозволу на арешт майна.
Законодавець, визначаючи перелік об’єктів, на які можливо накласти арешт, передбачив у ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт
може бути накладений у встановленому КПК України порядку
на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою
або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших
фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові,
корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Як бачимо, у відповідному переліку відсутні документи як об’єкт накладення арешту.
Відтак накладати арешт на документи чинне кримінальне процесуальне законодавство України не дозволяє. Водночас, результати
проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень свідчать
про те, що на практиці слідчі, прокурори, слідчі судді не враховують
положення відповідної норми. У переважній більшості проаналізованих нами випадків слідчі, прокурори зверталися до слідчих суддів із клопотанням про накладення арешту на відповідні документи, а останні, у свою чергу, постановляли відповідні ухвали про їх
арешт.
На наш погляд, така практика є незаконною й такою, що суперечить правовим засадам забезпечення слідчим суддею доказування
у кримінальному провадженні. Слідчим, прокурорам, слідчим суддям обов’язково необхідно враховувати той факт, що арешт, відповідно до положень ч. 10 ст. 170 КПК України, може бути накладений виключно на майно, під яким, згідно зі ч. 1 ст. 190 ЦК України,
слід розуміти окрему річ, сукупність речей, а також майнові права
та обов’язки. Статтею 179 ЦК України визначено, що річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права
та обов’язки. Відповідно документи не охоплюються цим положенням. У цьому контексті вважаємо слушною практику тих слідчих суддів, які відмовляють у задоволенні клопотань слідчого, прокурора про
накладення арешту на документів.
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Враховуючи те, що практична необхідність вилучення документів як об’єктів кримінального правопорушення виникає практично
в кожному кримінальному провадженні під час проведення слідчих
(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій й в подальшому
ці документи необхідно використовувати як докази для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження,
вважаємо за доцільне викласти положення абз. 1 ч. 10 ст. 170 КПК
України у такій редакції: «Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, документи, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі,
в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах,
видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо
яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна».
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КРИМІНАЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА
ФУНКЦІЯ СЛІДЧОГО:
РОЗСЛІДУВАННЯ ЧИ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ?
...

1. Чинним Кримінальним процесуальним кодексом України
(далі – КПК) визначено, що слідчий належить до сторони обвинувачення (п. 19 ч. 1 ст. 3), що саме собою мало би нехай не припинити,
а хоча б знизити рівень напруженості дискусій щодо функціональної
структури кримінальної процесуальної діяльності слідчого. Згідно
з законом слідчий виконує функцію обвинувачення. Але такий підхід
видається дещо спрощеним, бо хоча процесуальна діяльність слідчого і спрямована на викриття особи у вчиненні кримінального правопорушення, але лише цим напрямом його діяльність не обмежується.
У вітчизняній науці кримінального процесу питання про віднесення досудового розслідування до числа процесуальних функцій
слідчого вирішувалося з використанням аргументів «за» і «проти».
Перші зводилися до того, що слідчий з’ясовує усі обставини кримінального провадження і не повинен надавати пріоритетів ні обвинувальним ні виправдувальним доказам. Другі – фактичне виконання
слідчим функції кримінального переслідування (обвинувачення)
за КПК 1960 р. і формальне її виконання за чинним КПК. Враховуючи, що в науці кримінального процесу дискусія з цього приводу
триває, є потреба у пошуку додаткових аргументів на користь тієї чи
іншої позиції.
2. Частиною 2 ст. 9 КПК встановлено, що прокурор, керівник
органу досудового розслідування, слідчий зобов’язані всебічно,
повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що
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пом’якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Крім того, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд
за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному,
повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки
зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних
доказів – з точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення (ст. 94 КПК)
3. Дійсно, закон передбачає, що слідчий повинен збирати не тільки обвинувальні докази. У разі отримання під час проведення слідчої (розшукової) дії доказів, які можуть вказувати на невинуватість
особи у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий, прокурор
зобов’язаний провести відповідну слідчу (розшукову) дію в повному
обсязі, долучити складені процесуальні документи до матеріалів досудового розслідування та надати їх суду у випадку звернення з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів
медичного чи виховного характеру або клопотанням про звільнення
особи від кримінальної відповідальності.
4. Діяльність в кожній зі стадій кримінального провадження здійснюється з метою пізнання, а в кінцевому рахунку – доказування,
обставин кримінального правопорушення. Наприклад, у § 3 Глави
28 КПК «Судовий розгляд» термін «дослідження» вживається 16 разів, із них – чотири рази в назвах статей цього параграфу, а слово
«з’ясування» – дев’ять разів (один раз – у назві статті). Але ж це не дає
підстав для віднесення судового розгляду до числа кримінальних процесуальних функцій суду. У стадії судового розгляду дослідження обставин кримінального правопорушення відбувається в специфічних,
порівняно зі стадією досудового розслідування, умовах, в яких учасники провадження реалізують кожний свою процесуальну функцію:
прокурор – обвинувачення, захисник – захисту, суд – вирішення кримінальної справи.
Кожний із зазначених виконавців функцій робить власний внесок
у дослідження обставин кримінального правопорушення. Звичайно, що сторони роблять це з урахуванням результатів попереднього
дослідження зазначених обставин, яке відбулося у стадії досудового
розслідування. У досудовому розслідуванні сторони досліджували
обставини правопорушення в умовах, встановлених законом саме для
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цієї стадії. І слідчий (прокурор) і захисник здійснюють розслідування (в плані дослідження, вивчення, з’ясування тощо обставин кримінального правопорушення), але кожний здійснює його з «власною»
метою, яка і визначає їхню процесуальну функцію.
Відтак, слідчий, пізнаючи обставини кримінального правопорушення, «йде за слідом» ймовірного злочинця. Але робить він
це не лише з метою взнати хто саме вчинив протиправне діяння, а й
для того, щоби поставити через прокурора питання перед судом про
кримінальне покарання, тобто про застосування норми кримінального права до конкретної особи. Зрозуміло, що разом з викриттям особи
слідчий може отримати відомості про обставини, що свідчать про невинуватість особи. Укривати такі відомості суб’єкту, наділеному владними повноваженнями державою, яка є правовою, не личить. Тому
законодавець і поклав на слідчого обов’язок зафіксувати їх в матеріалах кримінального провадження. Захисник же, пізнаючи обставини
кримінального правопорушення, робить все можливе аби на законних
підставах завадити притягненню свого підзахисного до кримінальної
відповідальності або хоча б зменшити її ступінь.
5. Досудове розслідування і судовий розгляд за змістом є способами дослідження обставин кримінального правопорушення, здійснюваного в особливих для цих стадій умовах, процесуальних формах.
Законодавець при визначенні терміну, яким повинні позначатися ці
стадії, виходив зі змісту пізнавальної діяльності, здійснюваної в них.
Узагальнюючим (для термінів «дослідження», «з’ясування» та ін.)
для першої зі стадій став термін «розслідування», для другої «розгляд». Слова «досудове» і «судовий» включені до назви стадій з урахуванням їхнього місця у системі кримінального провадження.
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СПРОЩЕНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
ЩОДО КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ:
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
У розділі II Рекомендації № R (87) 18 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо спрощення кримінального правосуддя
зазначається, що країни мають вжити заходів з метою виключення
окремих правопорушень із категорії кримінальних [1, с. 396]. Запровадження цього європейського стандарту в сфері національного судочинства передбачалося ще Концепцією реформування кримінальної
юстиції України від 8 квітня 2008 р. Частину злочинів у документі
пропонується трансформувати у кримінальні (підсудні) проступки,
обмежити застосування покарань, пов’язаних із позбавленням волі,
замінивши їх штрафними санкціями [2].
Враховуючи актуальність питання, вчені, зокрема Д. С. Азаров, М. М. Дмитрук, К. П. Задоя, С. В. Ківалов, Н. Ф. Кузнєцова,
Н. М. Мирошниченко, В. О. Навроцький, В. Я. Тацій, М. І. Хавронюк,
П. Л. Фріс та інші, також присвячують свої праці проблемам впровадження кримінального проступку в Україні.
Дискусії щодо кримінальних проступків як нового інституту розгорнулися особливо гостро з прийняттям 13 квітня 2012 р. Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України, Кодекс),
норми якого визначають два види кримінального правопорушення:
злочин і кримінальний проступок. Статті 298–302 КПК України в загальних рисах регламентують особливості досудового розслідування
кримінальних проступків, що проявляються в забороні застосування
запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту, застави або тримання під вартою, забороні проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також коротших строках проведення дізнання та праві прокурора надіслати до суду обвинувальний акт з клопотанням про його
розгляд у спрощеному порядку.
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Статті 381–382 Кодексу передбачають право суду за певних умов
розглянути обвинувальний акт щодо вчинення кримінального проступку без проведення судового розгляду в судовому засіданні за відсутності учасників провадження. Певні особливості передбачені й
для апеляційного оскарження судових рішень, ухвалених за наслідками такого провадження (ч. 1 ст. 394 КПК України) [3].
Однак застосування вищенаведених норм Кодексу поставлено
в залежність від прийняття Закону України про кримінальні проступки, про що зазначається у розділі Х Прикінцевих положень.
Запропоновані 9 (!) законопроектів щодо впровадження кримінальних проступків в Україні [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] потребували
доопрацювання. На два з них Генеральним директоратом з прав людини та верховенства права Ради Європи навіть були підготовлені висновки та запропоновані конкретні рекомендації для удосконалення
положень Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України [13, 14].
На сьогодні коло діянь, які є кримінальними проступками, вже визначено на законодавчому рівні. 22 листопада 2018 р. Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення
досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень № 7279-д був прийнятий. Та в розділі ІІ Прикінцевих та перехідних положень зазначається, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через рік
з дня набрання ним чинності, тобто з 1 січня 2020 р. [15].
До введення в дію закону та приведення у відповідність законодавчих та інших нормативно-правових актів варто пам’ятати, що гарантії ст. 6 ратифікуваної Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. (далі – Конвенція) поширюються
також на осіб, які вчинили діяння, що відповідно до національного
законодавства хоч і не є злочинами, але визнаються кримінальними
у конвенційному значенні.
Зміст поняття «кримінальний» для цілей Конвенції не обмежується тим, як його розуміють у національному праві. Навіть якщо окреме
провадження у внутрішньодержавному праві не належить до «кримінального», то це не перешкоджає застосовувати вимоги, передбачені ст. 6 Конвенції «Право на справедливий судовий розгляд» [16, с. 16].
Таким чином, наразі створено передумови для імплементації європейських правових принципів і подальшої гуманізації криміналь-
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ної відповідальності. Тому нагальною є реалізація ефективного механізму впровадження інституту кримінальних проступків як елементу
гармонізації національного законодавства із законодавством Європейського Союзу.
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ЗАБОРОНА СУДУ ОБГРУНТОВУВАТИ СУДОВЕ
РІШЕННЯ ПОКАЗАННЯМИ, НАДАНИМИ
СЛІДЧОМУ, ПРОКУРОРУ, АБО ПОСИЛАТИСЯ
НА НИХ (Ч. 4 СТ.95 КПК) І ПРАКТИКА ЄСПЛ
...

Актуальність дослідження обумовлена тим, що для прийняття
законного, обґрунтованого і справедливого судового рішення суд
має всебічно, повно і неупереджено у судовому засіданні дослідити
обставини кримінального провадження і перевірити їх всіма можливими у конкретному кримінальному провадженні належними, допустимими і достовірними, на його переконання, доказами. Проте
чинний КПК України містить, як видається, невиправдане обмеження права суду, як органу правосуддя, самостійно оцінити всі можливі і важливі для даного кримінального провадження докази. Йдеться
про передбачену ч. 4 ст. 95 КПК заборону суду обґрунтовувати судове рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них.
Законодавець враховує важливе значення безпосередності дослідження показань, речей і документів для виконання завдань кримінального провадження (ст. 2 КПК) і передбачає її як одну із загальних
засад кримінального провадження. Адже для прийняття правильного рішення для суду важливо мати безпосереднє цілісне сприйняття
в судовому засіданні всіх доказів, які подають сторони обвинувачення
і захисту та інші учасники судового провадження, щоб дати їм остаточну оцінку, ухвалюючи вирок чи інше підсумкове рішення у нарадчій кімнаті. Тому, виконуючи вимоги ст. 23 КПК, суд досліджує докази безпосередньо, а показання учасників кримінального провадження
отримує усно. При цьому не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показаннях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, крім випадків, передбачених
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КПК. Суд може прийняти як доказ показання осіб, які не дають їх
безпосередньо в судовому засіданні, лише у випадках, передбачених
КПК.
Згідно з першим реченням ч. 4 ст. 95 КПК суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК. Тобто вже тут законодавець називає випадок, коли
суд під час судового розгляду має право прийняти показання свідка,
потерпілого як доказ і без власного проведення їх допиту під час
судового розгляду, виходячи з того, що вони були надані в судовому
порядку, хоча й іншому судді, який, згідно з ч. 1 ст. 76 КПК, через заборону повторної участі судді у цьому кримінальному провадженні
вже не матиме права брати участі у суді першої, апеляційної і касаційної інстанцій. Таким чином, він допускає можливість суду обґрунтовувати судові рішенні показаннями, які надані на стадії досудового розслідування іншому суб»єкту кримінального провадження
(слідчому судді) і які він безпосередньо не сприймав. При цьому суд
під час судового розгляду має право допитати свідка, потерпілого,
який допитувався відповідно до правил ст. 225 КПК, зокрема у випадках, якщо такий допит був проведений за відсутності сторони
захисту або якщо є необхідність уточнення показань чи отримання
показань щодо обставин, які не були з»ясовані в результаті допиту
під час досудового розслідування. З метою перевірки правдивості
показань свідка, потерпілого та з»ясування розбіжностей з показаннями, наданими в порядку, передбаченому ст. 225 КПК, вони можуть бути оголошені при його допиті під час судового розгляду (ч. 4
і 5 ст. 225 КПК).
Проте переважна більшість допитів свідків і потерпілих і їх одночасних допитів відбувається під час досудового розслідування
не в порядку, передбаченому ст. 225 КПК, а порядку проведення
цих допитів слідчим, прокурором. Тому і викликає сумнів категоричність викладеного у ч. 4 ст. 95 КПК положення про те, що суд
не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими
слідчому, прокурору, або посилатися на них. За змістом попередніх
частин ст. 95 КПК, йдеться про показання підозрюваного, свідка,
потерпілого і експерта щодо відомих їм обставин у кримінальному
провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження.
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Видається, що така категоричність формулювання заборони суду
обґрунтовувати свої рішення показаннями, наданими, слідчому, прокурору, або посилатися на них не відповідає як іншим(окрім безпосередності дослідження показань, речей і документів) загальним засадам кримінального провадження, так і положенням ЄКПЛ і практиці
ЄСПЛ, який у своїх рішеннях обстоює позицію про неприпустимість
протиставлення доказів, які отримуються під час судового засідання,
тим, які були надані під час досудового розслідування. І цю позицію
законодавець України повинен врахувати, виходячи, зокрема, з наступного.
Одним із положень, через які розкривається зміст засади законності в кримінальному провадженні, є: «Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ» (ч. 4 ст. 9 КПК). За Законом України від 17 липня
1997 року «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод 1950 року. Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» Україна зобов’язалася повністю
визнавати на своїй території дію ст. 46 Конвенції щодо визнання
обов»язковою юрисдикції ЄСПЛ в усіх питаннях, що стосуються
тлумачення і застосування Конвенції(ст.1 Закону). Згідно з ст. 17
Закону України від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень
та застосування практики Європейського суду з прав людини»
суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду
як джерело права.
Аналіз низки рішень ЄСПЛ з питань доказового права, зокрема
стосовно співвідношення доказового значення показань, отриманих під час досудового розслідування і в суді, свідчить про те, що
положення другого речення ч. 4 ст. 95 КПК не відповідає цим рішенням.
Так, у своєму рішенні від 29 березня 1990 року у справі «Костовскі проти Нідерландів» ЄСПЛ виклав свою правову позицію з цього
приводу наступним чином: «Зазвичай всі докази повинні бути подані
у ході публічного слухання в присутності обвинуваченого, з тим щоб
забезпечити змагальність. Однак із цього не випливає, що заяви свідків завжди повинні проводитися в залі судового засідання і публічно
для того, щоб слугувати доказом: використання показань, які були
дані на стадії досудового розслідування, не суперечить саме по собі
підпункту d) пункту 3 та пункту 1 ст. 6, за умови дотримання прав
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захисту, які вимагають, щоб обвинуваченому було надано адекватну
можливість заперечувати твердження і допитувати осіб, які свідчать
проти нього, коли вони дають показання в суді». У рішенні від 26 березня 1996 року у справі «Доорсон проти Нідерландів» ЄСПЛ також
наголосив, що «Суд не може абстрактно вважати, що заяви, зроблені
свідками на відкритому судовому засіданні і під присягою, повинні
завжди мати превалююче значення порівняно з іншими заявами, зробленими тим самим свідком у ході провадження, навіть коли є розбіжності між одними та іншими».
Важливо зазначити, що законодавець України є досить непослідовним з точки зору регулювання допустимості використання судом
доказів, отриманих під час досудового розслідування. Адже у кількох
випадках він допускає можливість ухвалення обвинувального вироку
з врахуванням цих доказів, але без їх безпосереднього дослідження
у судовому засіданні:: 1) у випадку проведення судом скороченого
судового слідства, тобто дослідження лише частини доказів чи навіть лише показань обвинуваченого, та і то тільки за умови, що той
погодився давати показання в судовому засіданні (ч. 3 ст. 349 КПК);
2) у випадку затвердження обвинувальним вироком суду угоди між
потерпілим і підозрюваним (обвинуваченим) та між прокурором
і підозрюваним(обвинуваченим) про визнання винуватості під час
підготовчого судового провадження (п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК), де дослідження доказів не проводиться, тому що аж до початку судового
розгляду надання суду інших документів (крім обвинувального акта
та додатків до нього) забороняється (ч. 4 ст. 291 КПК); 3) коли у вироку суду за результатами спрощеного провадження щодо кримінальних
проступків замість доказів на підтвердження встановлених судом обставин зазначаються встановлені органом досудового розслідування
обставини, які не оспорюються учасниками судового провадження
(ч. 2 ст. 382 КПК).
Невиправдане позбавлення суду права обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися
на них веде до втрати доказів, зібраних під час досудового розслідування у вигляді показань, переважно свідків і потерпілих, які отримані у встановленому кримінальним процесуальним законом порядку з належним фіксуванням їх у протоколах допитів і з допомогою
технічних засобів(аудіо-чи відеозапису) (ст. 103–107 КПК). Тому
положення ч. 4 ст. 95 КПК, яке передбачає це позбавлення, підлягає
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суттєвій зміні з врахуванням тієї умови, на яку звертає увагу у зазначених вище рішеннях ЄСПЛ і яка є складовою загального права
особи на справедливий суд. Вона полягає в праві обвинуваченого
допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали,
а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих
умовах, що й свідків обвинувачення(підпункт d) пункту 3 і п. 1 ст. 6
ЄКПЛ).
Таким чином, з урахуванням практики ЄСПЛ щодо тлумачення і застосування ним ст. 6 ЄКПЛ доцільно друге речення частини
4 ст. 95 КПК сформулювати наступним чином: «Суд має право обґрунтовувати рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору,
або посилатися на них за умови, що обвинуваченому, його захиснику,
законному представнику під час судового розгляду була забезпечена
можливість заперечувати твердження і допитувати осіб, які свідчать
проти нього».
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ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ ТРУПА,
ПОВ’ЯЗАНОГО З ЕКСГУМАЦІЄЮ
Особливим різновидом огляду трупу є огляд трупа, пов’язаний
з ексгумацією, який проводиться з дотриманням правил огляду трупа, проте має ряд відмінних рис. Зокрема, ексгумація трупа на відміну від огляду трупа здійснюється за постановою прокурора. Також
огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією передує етап виймання трупа з місця поховання за обов’язкової присутності судово-медичного
експерта.
Ексгумація проводиться з метою є огляду трупа, його одягу (в тому
числі повторного чи додаткового), труни та могили; пред’явлення
трупа або речей для впізнання; вилучення зразків тканин і органів або
частин трупа, необхідних для проведення експертних досліджень;
призначення судово-медичної та інших видів експертиз (в тому числі
повторної чи додаткової); виявлення речей, які мають значення для
встановлення обставин кримінального правопорушення.
Правовою підставою огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією є
постановою прокурора, яка повинна бути вмотивованою, обґрунтованою, з обов’язковим зазначенням, чий труп підлягає викопуванню,
місце його поховання, з якою метою необхідно провести цю слідчу
(розшукову) дію. Враховуючи морально-етичну сторону проведення
ексгумації трупа, доцільно було б отримати дозвіл родичів на проведення такої дії. Відповідно законодавчо закріпити порядок отримання
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дозволу родичів на проведення огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією (разом із нормою про винесення постанови прокурора), оскільки
ці два питання перебувають у тісному взаємозв’язку [1, с. 18]. Якщо
родичі померлої особи заперечують щодо проведення ексгумації, дане
питання має вирішувати слідчий суддя за клопотанням прокурора [2,
с. 34].
До участі в проведенні огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією обов’язково залучаються: поняті (крім випадків, коли, відповідно до ч. 7 ст. 223 КПК, застосовують безперервний відеозапис ходу
проведення ексгумації трупа); судово-медичний експерт (відповідно
до ч. 2 ст. 239 КПК та до п. 1.6 Інструкції про проведення судовомедичної експертизи, затвердженої наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 17.01.95 р. № 6, як фахівці судово-медичні експерти можуть залучатися у встановленому законом порядку до участі в ексгумації [3]); особи, які ініціювали проведення цієї слідчої
(розшукової) дії (відповідно до ч. 6 ст. 223 КПК слідча (розшукова)
дія, що здійснюється за клопотанням сторони захисту, потерпілого,
представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, проводиться за участю особи, яка її ініціювала, та (або) її захисника чи представника, крім випадків, коли через специфіку слідчої (розшукової) дії це неможливо або така особа письмово відмовилася від
участі в ній). Також можуть залучатися спеціалісти (експерт-криміналіст, археолог тощо); технічні працівники та представники адміністрації кладовища, представники органів місцевого самоврядування
та санітарно-епідеміологічного служби, священнослужитель, а також
близькі родичі померлого.
Давність поховання не є перешкодою для ексгумації. Труп людини виймається з місця поховання, за присутності судово-медичного експерта, та оглядається з додержанням правил огляду трупа
передбаченого у ст. 238 КПК. Для судово-медичного дослідження
експертом з ексгумованого трупа можуть бути вилучені зразки тканин і органів або частин трупа (ч. 3 ст. 239 КПК), речі, що мають
значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 239 КПК). Перед початком ексгумації, могилу необхідно сфотографувати, а потім переходити до всіх наступних стадій
ексгумації: розриття могили, витяг труни, виймання трупа та його
огляд, вилучення зразків тканин і органів або частин трупа, а в разі
необхідності проведення експертизи ексгумованого трупа, наступ-
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не поховання і приведення могили у попередній стан. Під час проведення ексгумації необхідно поводитися обережно, щоб не завдати
трупу пошкоджень.
Відповідно до ч. 4 ст. 239 КПК у разі необхідності труп може бути
доставлений до відповідного експертного закладу для проведення
експертизи. Це положення деталізується в п. 1.8 Правил проведення судово-медичної експертизи (досліджень) трупів у бюро судовомедичної експертизи, затверджених наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 17.01.95 р. № 6, експертиза трупа виконується
у судово-медичних моргах або в моргах лікувально-профілактичних
установ. Як виняток, за погодженням із судово-медичним експертом,
допускається проведення експертизи ексгумованого трупа у пристосованих під морг приміщеннях лікувально-профілактичної установи (при наявності в них необхідних умов) і на відкритому повітрі.
В останньому випадку експертиза виконується лише в теплу пору
року, при сухій погоді і при створюванні особою, що призначила експертизу, придатних для роботи умов [4].
Організаційно та технічно ексгумація належить до складної
слідчої (розшукової) дії, тому дослідження ексгумованого трупа
людини має бути повним. Перебіг і результати зазначеної слідчої
(розшукової) дії фіксуються в протоколі ексгумації трупа, в якому зазначається все, що було виявлено, у тій послідовності, в якій
це відбувалося, і в тому вигляді, у якому спостерігалось, а також
речі та об’єкти, що вилучено для дослідження. Судово-медичний
експерт в ході огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією проводить
детальний зовнішній огляд та дослідження трупа, вилучає зразки
тканин і органів або частин трупа для проведення експертних досліджень, також допомагає в описані трупної фауни при складанні
протоколу ексгумації.
До протоколу можуть бути долучені додатки – фототаблиці, відеозапис, що відображають етапи ексгумації та дозволять наочно відобразити загальний стан місця поховання та труни, що в процесі викопування (ексгумації) порушується.
Після проведення ексгумації та необхідних досліджень труп укладають в труну (ту або іншу) та здійснюють поховання в тому самому
місці. Могила повинна бути приведена в попередній стан.
Висновки і пропозиції. Знання особливостей огляду трупа,
пов’язаного з ексгумацією, забезпечує належну підготовку до слідчої
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(розшукової) дії та її проведення, що є важливим для формування доказової бази в ході розслідування злочинів.
З огляду на морально-етичну сторону проведення ексгумації
трупа доцільно закріпити в кримінальному процесуальному кодексі порядок отримання дозволу родичів на проведення огляду трупа,
пов’язаного з ексгумацією, а в тому випадку, коли родичі померлої
особи заперечують щодо проведення ексгумації, дане питання має вирішувати слідчий суддя за клопотанням прокурора.
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ОКРЕМІ НАПРЯМИ
ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
Швидкі темпи інтеграції України у світове співтовариство разом
із позитивними результатами та очікуваннями приховує проблеми.
До найбільш вагомих належить явище торгівлі людьми. У загальному контексті негативний вплив торгівлі людьми полягає у порушенні прав і свобод людини, руйнуванні суспільної моралі, спричиняє
моральну деградацію та відчуженість особистості, активізує процеси втрати родинних зв’язків, провокує поширення депресивних синдромів, породжує суїцидальні тенденції, веде до зростання агресії
та жорстокості [1, с. 1].
Згідно зі статистичними матеріалами в період з 2014–2016 роки
була досить стабільна ситуація по виявленню фактів торгівлі людьми,
так в 2014 році було виявлено 109 фактів, 2015–111, 2016–115, але вже
у 2017 році кількість фактів торгівлі людьми зросла до 346 осіб. Протягом першої половини 2018 року Національна поліція виявила 156
фактів торгівлі людьми за той же період 2017 року було зафіксовано
144 факти торгівлі людьми.
Зазначене вимагає від усіх державних органів (щонайперше від оперативних та слідчих підрозділів Національної поліції
України) більш активних і скоординованих заходів щодо протидії торгівлі людьми з використанням найбільш ефективних та науково обґрунтованих тактичних прийомів і засобів діяльності [2,
с. 44].
Водночас, як свідчать окремі дослідження [3, с. 299] результативність органів Національної поліції з викриття та розслідування фактів
торгівлі в Україні є незадовільною.
Зважаючи на ці обставини вкрай актуальною є проблема вдосконалення професійної майстерності працівників поліції, від оволодіння ними науковими методами виявлення та попередження злочинів
у сфері торгівлі, до успішного їх розслідування [4, с. 6].
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Тому в умовах модернізації системи виконавчої влади в Україні
безумовним імперативом є урахування позитивного зарубіжного досвіду протидії торгівлі людьми.
Отже, з огляду на зарубіжний досвід з метою підвищення рівня
знань та удосконалення професійної майстерності працівників судових і правоохоронних органів, а також інших суб’єктів протидії людьми необхідно впровадити спеціальні тренінги для суддів, правоохоронців, медичних й соціальних працівників, адвокатів, співробітників
консульств, журналістів та активістів громадянського суспільства
щодо виявлення ознак торгівлі людьми, зокрема і з метою сексуальної експлуатації. Програма тренінгу повинна передбачати підвищення рівня теоретичних знань (поняття торгівлі людьми; види торгівлі людьми; законодавство у сфері запобігання та протидії торгівлі
людьми; основні напрями взаємодії правоохоронних органів з громадськістю під час розслідування торгівлі людьми; основні напрями
профілактичної роботи з метою запобігання торгівлі людьми тощо)
та практичної частини (розв’язання ситуаційних завдань) [5].
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА
В ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ НЕКОТОРЫХ
ЭКСПЕРТНЫХ ЗАДАЧ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ ОБЪЕКТОВ
...

Одной из основных и доступных форм реализации научно-технического потенциала в процессе предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, по-прежнему являются судебные экспертизы,
которые используя достижения науки и техники, обеспечивают создание объективной доказательственной базы по расследуемым уголовным делам. Согласно процессуальным законам большинства государств, факты, устанавливаемые в ходе судебных экспертиз, являются
доказательствами по расследуемому делу и нередко содействуют поиску и проверке новых доказательств, способствующих воссозданию
картины преступления.
Не секрет, что во многих странах действующие системы судебно-экспертных учреждений (СЭУ) формировались в соответствии
с потребностями органов исполнительной власти и ориентированы
на решение задач отдельных ведомств (исключением в этом вопросе является Беларусь, Эстония, Нидерланды и др.), что абсолютно
не способствует реализации принципа единообразия экспертной
практики. В таких странах, продолжительное время экспертные
службы в разных министерствах развиваются самостоятельно, практически изолированно друг от друга. Многие из них разрабатывают
собственное методическое обеспечение и самостоятельно занимаются подготовкой экспертных кадров. В результате экспертная практика
не обладает единством в подходе к решению некоторых экспертных
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задач, а экспертные методики исследований одних и тех же объектов
различны по своей сущности.
Необходимо отметить, что в целях достижения единого научнометодического подхода к экспертной практике, государственными
органами принимаются меры законодательного порядка. Т.о. в Республике Молдова, в законе № 68 от 14.04.2018 о судебной экспертизе
и статусе судебного эксперта, предусмотрена необходимость производства экспертизы по утверждённой методике, а именно: «Экспертное заключение действительно при соблюдении в совокупности
следующих условий:… «, в числе которых значится: – « с) экспертиза производится посредством утвержденных методов и процедур».
[1, ст. 37].
Казалось, что все в порядке, раз процедура утверждена, то уже
единообразие методического подхода к решению судебно-экспертных задач обеспечено, если бы не другая статья этого же закона, которая гласит, что «(4) Публичным судебно-экспертным учреждениям
и частным судебным экспертам, зарегистрированным в соответствии
со статьей 84, обеспечить:
…  b) в течение трех лет со дня вступления в силу настоящего
закона – разработку и утверждение методов и процедур производства судебных экспертиз в соответствии со специальностью судебной экспертизы, для производства которой они авторизованы»,
[1, ст. 85, (4)].
Получается, что каждое СЭУ разрабатывает и утверждает свои
методики (в законе – методы), согласно которых эксперты, работающие в данном учреждении, будут проводить судебные экспертизы
по той или иной специальности. При том, что органов, уполномоченых утверждать экспертные методики несколько, то и методик будут
несколько.
Хочется отметить, что даже аккредитация, которая, по мнению исследователей данной проблемы [4], должна привести к гармонизации
СЭД, не обеспечивает должного единого подхода к методическому
обеспечению экспертных исследований. Это связано с тем, что при
оценке лабораторий и присвоению им аккредитации, вообще не уделяется внимание процессу апробирования методик и правильности их
применения экспертами. Орган аккредитации полностью полагается
на оценку методов исследования проведенную техническим экспертом, который сам является как правило бывшим судебным экспертом,
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такой же лаборатории. Либо, сам процесс аккредитации не охватывает целиком методику, а лишь определенные единичные методы (определение скорости движения т. с., количественное определение содержания того или иного вещества и т. д.). Исследования, которые сами
по себе одинаковы, а условия их применения, методы оценки результатов, интерпретация и др. аспекты, имеющие решающее значение
при формулировании выводов разными методиками рассматриваются
по-разному. Следовательно, и эксперты, решая те же задачи, даже при
применении одинаковых методов, а разных методических рекомендаций вполне возможно, что придут (и приходят) к отличительным
выводам.
В таких ситуациях, следствие и суд при оценке экспертных заключений встречается с невозможностью принять или отклонить вывод
эксперта и зачастую назначает третьею экспертизу, которая так же
может иметь вывод несопоставимый с первыми двумя. В качестве
примера приведу случай из практики судебного почерковедения. Исследованию подлежала подпись лица в документе, представленном
в копии. Копия была заверена надлежащим образом. Исследование
данного объекта проводилось три раза. В СЭУ МВД, вывод был о невозможности решения задачи, ввиду того, что подпись не представлена в оригинале. Частным экспертом вопрос был решен в вероятноположительной форме, по той же причине. В СЭУ МЮ, ответ был
дан в положительной форме относительно воспроизводства в исследуемом изображении признаков почерка и подписи лица Х. Эксперты
руководствовались разными методическими рекомендациями и соответственно пришили к тем выводам, к которым предусмотрено данными методиками в рассмотренных случаях. Мы понимаем, что с экспертной точки зрения, последние два вывода одинаковы, но в суде
возникло очень много вопросов в этом отношении.
В статьях по данному вопросу приведены примеры из практики
судебной баллистики и других областей.
На государственном уровне многих стран имеются попытки решения этих проблем. К примеру, в Молдове, законом № 68 от 14.04.2018
о судебной экспертизе и статусе судебного эксперта, ст. 62 предусмотрено, что «Учреждением, координирующим практическую деятельность в области судебной экспертизы, является Национальный центр
судебных экспертиз». [1 ст. 65, (3)]. В этой связи при НЦСЭ создан
научно-методический Совет, среди многих задач которого являет-
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ся и утверждение экспертных методик исследования для включения
в каталог методик [2,5]
Но в Молдове и в других станах, по причинам не совершенности
законодательной базы, межведомственной разобщенности и ориентации на реализацию, прежде всего, собственных интересов, эти ведомства никак не могут достигнуть взаимопонимания по обозначенной
проблеме.
В Румынии к примеру, порядок в этом вопросе достигнут по тем
специальностям СЭД, по которым лаборатории имеют аккредитацию,
так как экспертизы проводятся строго только по задачам включёнными в аккредитованную процедуру. Но это имеет место быть так же
раздельно в системе МЮ и МВД (у каждого своя процедура) [4].
По поводу Румынии, хотелось бы отметить (это не только наше
мнение) [4], что СЭУ возложили на аккредитацию больше надежд,
чем следует и считают требования, предусмотренные в стандарте
выше законодательных, что является изначально ошибочным. Это
приводит к значительному ограничению спектра вопросов решаемых
судебным экспертом по аккредитованным специальностям и является
ущербным не только для судебной экспертизы данного рода, но и для
судебного процесса в целом. Аккредитация призвана способствовать
развитию области науки, но никак не ограничению действий исследователя в связи с решением экспертной задачи.
К сожалению такое положение дел в области научно-методического обеспечения СЭД по всем судебно-экспертным специальностям
наблюдаются еще в очень многих государствах и по-нашему мнению
обусловлено несколькими факторами.
Во-первых, из-за заниженного значения научно-методического
обеспечения как со стороны потребителей судебных экспертиз, так
и со стороны субъектов СЭД (экспертов). Т.о., следователи и суды
даже не знают, что судебные экспертизы должны проводиться по утвержденным единым методикам (это логично), а эксперты, в силу сложившихся традиций и условий работают по тем «указанным» своими
наставниками методикам (или предусмотренные учебными программами), особо не вникая в данную проблему. В наилучшем случае, начальники введут какую-то другую методику, которую эксперты будут
использовать при производстве соответствующих экспертиз.
Во-вторых, из-за недоработок в законодательных базах (касаемо
всех государств где наблюдаются схожие проблемы), каждое СЭУ
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свободна в выборе той или иной методики (пример: Молдова, Румыния). Закон очень размыто предусматривает научно-методическую
базу для судебной экспертизы, требования к методикам, каталогам,
паспортам и т. д., что мешает разработкам принципов для единого научно-методического подхода решения схожих экспертных задач.
Нельзя исключать и того, что разногласия экспертов играют
на руку нечистоплотным деятелям в правоохранительных органах
и позволяют, в зависимости от ситуации, манипулировать ходом расследования.
И в‑третьих, разный подход к профессиональной подготовке экспертных кадров и представителей органов – потребителей судебной
экспертизы (следствие, суды). Это имеет как следствие разный уровень подготовки как экспертов, так и следователей, и судей. Исходя
из уровня знаний, последние (следователи и судьи) будут выдвигать
перед экспертами задачи, а первые их соответственно решать.
В итоге страдает компетенция по разным видам экспертным специальностям, некоторые экспертные объекты в программах для обучения по отдельным специальностям даже не рассматриваются.
В юридических ВУЗах исключена из программы обучения курс «судебная экспертиза». В такой ситуации о какой практической подготовки следователей и судей, которые призваны использовать новейшие
достижения науки в целях получения объективных доказательств,
служащих раскрытию преступлений может идти речь?
Частично, в Молдове на законодательном уровне урегулированы
единое наименование специальностей судебных экспертиз [3] и процесс допуска в профессию судебных экспертов. Законом о судебной
экспертизе предусмотрена единая комиссия, которая осуществляет
допуск в профессию [1, ст. 43, (1)], однако, это далеко не решает вопрос об едином подходе к решению однообразных экспертных задач,
т. к. комиссия за 3 часа работы не может оценить научный потенциал
кандидата и предположить какой он применит подход к решению всех
задач, с которыми он встретиться в свой практической деятельности.
ВЫВОДЫ
Этот пробел (по крайней мере в Молдове) предлагается устранить
путем создания Государственного реестра методических материалов
и Государственного фонда методических материалов, а также введением общих принципов судебно-экспертной деятельности для всех
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категорий судебных экспертов через создание «национальной школы судебных экспертов». Естественно, что реализация высказанного
предложения требует коррекции программ начального и дополнительного профессионального образования судебных экспертов.
Но все это необходимо упорядочить и предусмотреть в соответствующих нормативных актах, которые будут обязательны для выполнения всеми СЭУ.
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...

Не зважаючи на те, що до питання визначення тактики захисту
в кримінальному судочинстві зверталися у своїх працях низка провідних криміналістів та процесуалістів, зокрема М. О. Баєв, О. Я. Баєв,
А. В. Бірюкова, Т. В. Варфоломєєва, Я. О. Іваницький, В. О. Попелюшко, М. А. Погорецький, Г. М. Шафир, та інші фахівці, необхідно
зазначити, що єдність поглядів щодо поняття й сутності тактики захисту як в наукових джерелах, так і серед практиків, відсутня, що
призводить до неоднозначного розуміння цієї криміналістичної категорії та неоднакового її тлумачення та застосування у практичній
діяльності.
Разом з тим, саме ефективність та успішність захисту в кримінальному судочинстві на сьогодні залежить не тільки від ефективності чинного законодавства в країні, але й безпосередньо від
професійних знань, вмінь та навичок адвоката, від його особистісних якостей і здібностей. Саме вміння ефективно здійснювати свою
функцію у кримінальному процесі, вирішувати поставлені завдання,
у тому числі й там, де процесуальний закон неспроможний передбачити і врахувати всі особливості конкретних кримінальних проваджень, встановлювати довірчі, психологічно комфортні стосунки
із підзахисним та іншими суб’єктами кримінального провадження,
контролювати власні емоції, ефективно вирішувати конфлікти, уникати суперечок, тощо є тактичним аспектом діяльності сторони захисту
у кримінальному судочинстві.
На погляд відомого вітчизняного правника Т. В. Ворфоломєєвої,
тактика захисту – це створені на основі досягнень науки і досвіду адвокатської діяльності рекомендації з розробки оптимального варіанта
правової позиції захисту і його реалізації в конкретних умовах, а також найбільш ефективні способи здійснення адвокатом дій по захисту
прав і законних інтересів громадян [1, с. 48].
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М. О. Баєв та О. Я. Баєв вважають, що тактика професійного
захисту у кримінальних справах є підсистемою криміналістичної тактики, яка складається з системи розроблених на основі
наукових положень криміналістичної тактики відповідних засобів (прийомів, комбінацій, операцій, рекомендацій) допустимого
та раціонального подання, дослідження і використання адвокатом
доказової інформації, що виправдовує підзахисного чи пом’якшує
його вину, які забезпечують права та інтереси останнього в умовах
потенційної чи реальної, безпосередньої чи опосередкованої тому
протидії зі сторони осіб і організацій, що протистоять захиснику
при виконанні ним його кримінально-процесуальної функції [2,
с. 147].
Окремі правники (Я. О. Іваницький та ін.) розмежовують поняття
«тактика захисту» й «тактика професійного захисту», розуміючи під
тактикою захисту підсистему криміналістичної тактики, що включає сукупність теоретичних наукових положень та розроблюваних
на їх основі практичних рекомендацій щодо організації і планування суб’єктами сторони захисту (окрім законних представників) вчинюваних ними окремих діянь у рамках кримінального провадження,
спрямованих на досянення бажаного результату, а відповідно, тактику
професійного захисту (тактика діяльності адвоката-захисника) вважають її підсистемою, що включає сукупність теоретичних наукових
положень і практичних рекомендацій щодо організації та планування адвокатом-захисником вчинюваних ним окремих діянь у рамках
кримінального провадження, спрямованих на досягнення бажаного
результату.
Необхідно зауважити, в наукових джерелах використовується також термін «адвокатська тактика», хоча й без розкриття його сутності
та змісту. На наш погляд, поняття «тактика захисту» і «адвокатська
тактика» не є тотожними. Тактика захисту є частиною криміналістичної тактики та обмежується сферою кримінального судочинства,
а по суті – є системою засобів здійснення захисної діяльності адвоката у кримінальному процесі. Тактика адвоката забезпечує всі інші
види професійної діяльності адвоката, окрім захисту у кримінальному процесі, у сфері судочинства.
Слід зазначити, що предмет криміналістики формувався протягом тривалого часу (наприклад, дискусії про предмет криміналістики
50-х чи 70-х рр.), що пов’язано зі складністю об’єкта пізнання (ви-
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вченням злочинної діяльності та діяльності щодо протидії злочинності). У 1967 р. Р. С. Бєлкін сформулював нове визначення предмета
криміналiстики, яке стало панівним. Ця дефініція враховувала цілий
ряд закономірностей, охоплювала головний зміст кримiналістики,
у якій розглядають двоєдиний об’єкт пізнання – злочинну діяльність,
злочинну поведінку і діяльність щодо їх розкриття, розслідування,
встановлення істини у справі. Отже, криміналістика – це наука про
закономірності злочинної діяльності та її відображення в джерелах
інформації, які слугують основою для розробки засобів, прийомів
і методів збирання, дослідження, оцінки і використання доказів з метою розкриття, розслідування, судового розгляду та попередження
злочинів [3, с. 208].
Водночас є очевидним, що професійна діяльність адвоката
не вичерпується лише здійсненням захисту інтересів підзахисних
у досудовому розслідуванні чи під час судового провадження, але й
включає представництво у цивільних та адміністративних справах,
надання юридичних консультацій тощо. На наш погляд, слід виходити з висновку, зробленого на підставі узагальнення визначень поняття «тактика» у різних науках. А саме, під тактикою в загальнотеоретичному сенсі розуміється частина науки, що вивчає прийоми
здійснення проміжних завдань на шляху здійснення завдань стратегічних в певній галузі людської діяльності, що характеризується
саме неспівпаданням, зіткненням інтересів сторін. Отже, й основним завданням адвокатської тактики є оптимізація професійної
діяльності адвокатів шляхом розробки і вдосконалення тактичних
прийомів їх діяльності у сфері судочинства. Систему адвокатської
тактики складають тактичні прийоми, застосування яких є ситуаційним і зумовлюється видом професійної діяльності адвоката
та сферою судочинства, у якій вона здійснюється.
Отже, підсумовуючи викладене, можна зробити наступні висновки. Тактика захисту – це система наукових положень та розроблених на їх основі рекомендацій про засоби, методи та прийоми пізнання, а також перевірки, оцінки та використання доказової інформації
у кримінальному провадженні, що використовуються професійними
захисниками (адвокатами) з метою забезпечення успішного вирішення їх професійних завдань.
Специфіка цілей і завдань діяльності захисника у кримінальному
провадженні вимагає формування окремого підрозділу криміналіс-
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тичної тактики – тактики професійного захисту (або тактики захисту)
як необхідної умови належного розвитку цього напряму на наукових
засадах.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ТАКТИКИ І СТРАТЕГІЇ
В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Досліджуючи оперативно-розшукову діяльність не можна не зупинитись на співвідношенні таких понять, як «тактика» і «стратегія»
оперативно-розшукової діяльності.
Термін «тактика» вперше з’явився у військовій науці, де її визначають, як складову частину військового мистецтва, що поєднує теорію і практику підготовки та ведення бою. Її основні характеризуючи – рішучість і раптовість дій, зосередження сил для головного удару
по найслабшому місцю [1, С. 221–222].
Нині поняття «тактика» широко вживається в багатьох сферах багатьох сферах людської діяльності – медицині, менеджменті, спорті,
туризмі, економіці, бізнесі та ін. Це поняття багатозначне і трактується в різних сферах людської діяльності по-різному. При цьому у загальному підсумку поняття «тактика» найчастіше означає: сукупність
рішень, що відображають найкращий варіант досягнення мети.
Тактика є складовою тих видів людської діяльності, суб’єкти яких,
виконуючи свої функції, стикаються з фактичним або ймовірним опором певних сил (суперників, супротивників, ворогів, конкурентів
тощо) [2; 3]. Тактика виконує функцію запобігання такому опору, його
подолання або нейтралізації. Реалізація цього завдання в ОРД здійснюється через певні дії оперативних працівників, які є продуктом їх творчої розумової діяльності. Тому слід погодитися з думкою вчених, які
до основ оперативно-розшукової тактики зараховують такі психічні
процеси, як сприйняття [4, с. 64] та мислення [5, с. 669] оперативного
працівника. Водночас оперативно-розшукова тактика має ґрунтуватися і на інших психічних процесах – уяві та пам’яті. Без уяви не можна
змоделювати майбутні події, передбачити ймовірну поведінку інших
людей та спланувати свої дії, без пам’яті – урахувати практичний досвід, а саме ці завдання є важливими складовими тактики.
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Оперативно-розшукова тактика – це система інтелектуальних (розумових) операцій і практичних дій суб’єктів ОРД із запобігання ймовірному опору, а також подолання або нейтралізації фактичного опору власній діяльності з виконання юридичних обов’язків і реалізації
прав, передбачених законом. [6, с. 9].
Таким чином оперативно-розшукова тактика передбачає застосування працівником оперативного підрозділу найбільш раціонального
та ефективного способу (тактичного прийому) у конкретній ситуації
з використанням сил, засобів і методів оперативно-розшукової діяльності в межах законодавства.
На відміну від поняття «тактика» (теорія і практика ведення
бою), що зберіг своє значення з древніх часів поняття «старатегія»
є неологізмом. Перші згадки про стратегію саме у військовій справі можна віднайти у роботі французького письменника Жубера, про
успішні військові кампанії Фрідріха Великого. Пізніше Наполеон закріпив цей термін у військовій практиці і з того часу поняття «стратегія» отримало нове і незмінне значення. Таким чином, стратегія
з’явилася тоді, коли виникла семантична необхідність відокремити
тактику від чогось нового, тобто система людських взаємин досягла
деякого критичного рівня складності [7].
В перекладі з грецького «strategia» – це вища сфера військового
мистецтва, що вивчає закономірності й характер війни, розробляє теоретичні основи планування, підготовки й здійснення воєнних операцій, визначає стратегічні завдання.
В сучасному розумінні будь-яка стратегія – це в першу чергу мистецтво довгострокового прогнозування та керівництва тим чи іншим
видом діяльності [8]. Як випливає з загальноприйнятого значення
цього слова, основу стратегії складає процес всебічного комплексного планування діяльності тієї чи іншої організації (структури) по досягненню перспективної мети і рішення) пов’язаних з цим завдань.
Як загальнонаукова категорія «стратегія» входить в систему науки управління. В цьому плані стратегія відноситься до управлінських
основ ОРД і відповідної частини її теорії. За ознакою мети, завдань,
їх масштабу, способів вирішення можна зазначити про наявність стратегічного рівня оперативної роботи. Хоча в даний час в науковому
та практичному плані він не сформований і розглядається поверхнево.
Стратегія – це масштабне, середньострокове абр довгострокове прогнозування розвитку ситуації, планування необхідних дій та забезпечення
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їх ефективної реалізації. Стратегія завжди спрямована на кінцеву мету
діяльності або її етапів (стадій). Наприклад, стратегія організації розшукової роботи; стратегія розшуку щодо безвісно відсутніх; стратегія
розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування
слудчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання, тощо. Спільним є те, що у всіх випадках мова йде про систему
дій, що передбачає успішне досягнення кінцевої мети. [9, с. 111].
Основу оперативно-розшукової стратегії, її потенціал і рушійну
силу становить професійно підготовлена частина оперативних працівників. Професійна підготовленість включає в себе три основні
частини. По-перше, сформовані спеціальні морально-психологічні
якості, найважливішим з яких є розвинене почуття обов’язку. Подруге, наявність відповідної освіти, тобто структурованої інформації
і мінімальних умінь і навичок. По-третє, достатній життєвий і професійний досвід (стійка система знань, умінь і навичок). Розмивання
(ослаблення) стійкого професійного ядра оперативних працівників
свідчить про відсутність науково обґрунтованої стратегії ОРД або відсутності стратегії розвитку ОРД як такої.
До числа необхідних умов створення і реалізації оперативно-розшукової стратегії слід також віднести питання організації і здійснення стратегічного планування, підготовки спеціальних аналітичних
кадрів, координації діяльності міністерств, відомств і їх оперативних
підрозділів, контрольно-інспекційних механізмів, проведення спеціальних наукових досліджень і т. д. [9, с. 111–112].
Слід погодитись з окремими науковцями [9, с. 111] про те, що
центральне місце в стратегії розвитку ОРД повинно належати заходам по створенню стійкого професійного ядра оперативних працівників, що відповідають найвищим морально-етичним вимогам. Саме
люди є тим безцінним потенціалом, що в змозі створити і реалізувати
стратегічні плани будь-якої складності. На створення та відтворення
кадрової складової оперативно-розшукової стратегії потрібні роки напруженої праці вчених, практиків, педагогів і т. д.
З огляду на таке, правильним є висновок, що професіоналізм
та належна підготовка поліцейських має бути визначальним чинником в умовах реформування системи освіти МВС відповідно до європейських стандартів [10].
Підсумовуючи викладене доходимо висновку, про те, що тактика ОРД (тактичне прогнозування) на відміну від стратегічних напря-
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мів спрямована на вирішення завдань ОРД у короткий проміжок часу
та в конкретній ситуації. На стратегічному рівні, на відміну від тактичного, має місце більш тривалий часовий інтервал між початком
дій і прогнозованим стратегічним результатом. Спільне знаменне, що
їх об’єднує мета – спрямована на виконання завдань оперативно-розшукової діяльності. При цьому слід зазначити, про те, що наслідки
невірно обраної стратегії є більш небезпечними (в порівнянні з тактичним рівнем ОРД).
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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ
«БРУДНИХ БОМБ» В УКРАЇНІ
Донбас, як великий промисловий регіон завжди викликав тривогу у екологів. Перш за все тому, що природа цього регіону – лише
невелика частина величезного техногенного ландшафту. За 200 років
промислового освоєння східних земель України площа територій, що
зазнали техногенного впливу людини, склала 20 тис. кв. км. За цей
час пробурено 1000 шахтних стволів, а з надр вилучено 12 млрд куб.
м вугілля та інших гірських порід. Крім того, Донбас буквально нафарширований промисловими об’єктами – шахтами, гігантськими
металургійними і хімічними підприємствами.
У нинішніх умовах ця обставина відіграє особливо зловісну
роль – бойові дії, що почалися в цьому регіоні три роки тому, тобто
підпалили під його екологією «бікфордів шнур».
Щоб спровокувати на Донбасі другий Чорнобиль, зовсім
не обов’язково цілитися у найбільші шахти. У разі обстрілів будьяке підприємство, розташоване на його території, може стати смертельною мішенню. Горлівський хімзавод, Авдіївський і Єнакіївський
коксохіми, шахта «Юний комунар», Дзержинський фенольний завод,
хімпідприємства промислової агломерації Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Рубіжне: «Лінос», «Азот» і «Зоря». Колись вони були гордістю регіону, годували своєю продукцією весь Радянський Союз і країни зарубіжжя. Сьогодні вони перетворилися в «порохові бочки», які
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в будь-який момент можуть рвонути, накривши катастрофічні наслідки не тільки Україну, але і її сусідів, в першу чергу Білорусь, Росію,
Грузію, Молдову, Польщу, Туреччину та інші [1, с.В1, В4].
У цілому на території Донбасу знаходиться 4 тис. потенційно небезпечних об’єктів, численні сховища отрутохімікатів, в тому числі
фільтрувальні станції з запасами отруйного хлору. Але, схоже, можливість екологічного апокаліпсису не дуже лякає українську владу, хоча
збройний конфлікт на Донбасі ставить під загрозу майбутнє не тільки
охопленого війною регіону, а й усієї країни. Подібні застереження неодноразово висловлювали представники ОБСЄ і ООН, акцентуючи увагу на тому, що екологія – це не регіональна, а транскордонна проблема.
Вся справа в тому, що екологія була і залишається в заручниках у бізнес-інтересів української еліти, – вважає доктор економічних наук, професор, директор Інституту зеленої економіки України
В’ячеслав Потапенко. І те, що сьогодні не тільки на Донбасі, але
і в масштабах всієї країни екологічна ситуація досягла критичної позначки, результат відсутності державної стратегії вирішення екологічних проблем [2].
Все частіше доводиться чути, що військові дії на Донбасі запустили незворотні процеси в його екологічній системі, і якщо не буде
вжито термінових заходів, ця територія незабаром стане непридатною
для життя.
Шахти Донбасу перетворилися на справжні міни уповільненої дії.
До початку антитерористичної операції (АТО) існувала відпрацьована система шахтного водовідливу, закриті шахти підтримувалися
«сухими». При консервації з них відкачувалась вода, і підземні води
утримувалися на безпечних глибинах. Зараз служби контролю за консервацією шахт немає, і заходи, необхідні для екологічної безпеки при
їх закритті, ніхто не дотримується [3].
З діючими шахтами ситуація не менш драматична. Простий приклад: коли снаряд потрапляє в систему енергопостачання станції,
припиняється подача електроенергії на шахту і зупиняється відкачка
води. Якщо вона не відкачується приблизно три доби, відбувається
затоплення шахти, зміна властивостей ґрунтів, і в більшості випадків
шахту вже не можна відновити. Економічні збитки від цього набагато
вище, ніж обстріл «градами» і танкові настання.
Але крім безпосереднього економічного збитку, є і опосередковані втрати. У багатьох випадках ґрунтові води, які затопили шахту, змі-
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нюють властивості ґрунту. Над шахтою руйнуються дороги, мости,
трубопроводи, а ґрунт набуває такі властивості, що на ньому і через
50, і через 100 років не можна буде нічого побудувати.
Не меншу небезпеку несуть хімічні підприємства. Досить згадати,
як 18 липня 2014 р під час обстрілу Лисичанська установкою «Град»
одна ракета потрапила в резервуар для зберігання нафти, який знаходився на території НПЗ «ЛіНОС». Пожежа не припинялася кілька
тижнів, поки не вигоріли кілька тон нафтопродуктів [3].
Крім підприємств, там є ще сховища відходів, які ніким не контролюються, ніхто не проводить їх моніторинг. І в зв’язку з цим ситуація
водозабору, який відбувається сьогодні з поверхневих і артезіанських
вод, по суті катастрофічна.
На Горлівському хімзаводі за деякими джерелами під відкритим
небом зберігаються сотні тисяч тонн тротилу та інших високотоксичних відходів. Прямих руйнувань там поки немає, але «Стирол» сам
по собі є «брудною бомбою» уповільненої дії. Якщо будуть ушкодження, це може привести до серйозної техногенної катастрофи
Взагалі, щоб ставити ризики, треба знати, що на території Донбасу за радянських часів було побудовано багато небезпечних підприємств. І якщо за тими, які сьогодні функціонують, ще більш-менш
стежать, розуміючи потенційну небезпеку, то за відходами контролю
практично немає. У тому числі і за шахтами, де за часів СРСР складали радіоактивні відходи і проводилися випробування ядерної зброї.
Україна свої екологічні проблеми ніколи не вирішувала самотужки. Той же Чорнобиль ми закривали за європейські гроші, і всі атомні
станції у нас в режимі реального часу контролюються МАГАТЕ, яка
знаходиться у Відні. Каскад дніпровських ГЕС також підтримується
виключно за гроші Європейського банку реконструкції і розвитку вже
не один десяток років, так як це техногенно небезпечні об’єкти. І закриття будь-яких шахт завжди здійснювалося за рахунок міжнародної
фінансової допомоги [4].
Взагалі відходи – це для України величезна проблема. Причому
ситуація з цією спадщиною минулого абсурдна: з одного боку, в чергу
стоять іноземні інвестори з грошима і технологіями, готові з наших
відходів отримувати користь. А з іншого – вони не хочуть ризикувати
засобами в країні з позамежним рівнем корупції.
Інша величезна проблема – залишки військових виробництв радянських часів. У більшості випадків нам невідомо, що там лежить, – 
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нормативної документації по цих відходів немає. Але щоб зрозуміти,
як утилізувати або захоронювати ці поклади, треба спочатку розібратися, з чим маємо справу.
З цього можна зробити висновок, терористична загроза, що також включає використання «брудної бомби», у світі знаходиться нині
на досить високому рівні. Від неї потерпають як країни, в яких тривають збройні конфлікти (передусім на Близькому Сході та в Африці),
так і країни Заходу, які до останнього часу вважалися цілком безпечними з огляду на розвинену систему правоохоронних органів і спецслужб. Протидіяти цій загрозі стає все важче.
Отже, стає зрозуміло, що «брудна бомба» не стоїть на озброєнні
армій світу. Це – потенційна зброя терористів. Вона забруднює територію радіоактивними матеріалами на тривалий час. Тому, якщо
її застосувати у важливому фінансовому або промисловому регіоні,
це може зруйнувати банківську систему або зупинити торгівлю.
Ми живемо на одній планеті, тому ця проблема є для нас спільною. Кожному потрібно докласти максимум зусиль, щоб не стати
жертвою застосування «брудної бомби».
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО
ВПЛИВУ В КРИМІНАЛІСТИЦІ
Серед важливих напрямків криміналістичної тактики сьогодення,
особливе місце посідає розробка і використання прийомів психологічного впливу.
У процесі юридичного регулювання відносин, що виникають
у суспільстві у якості функціонального елемента відбувається безпосереднє або опосередковане спілкування людей, які так чи інакше поєднані цими відносинами і наділені певними правами та обов’язками.
Є цілком очевидним, що на рівні спілкування будь-які юридичні відносини мають однакову психологічну природу, механізми вивчення
яких є надзвичайно важливим для удосконалення правового регулювання в усіх сферах життя суспільства.
Діяльність юридичних органів і посадових осіб спрямована на захист права, має єдину психологічну природу і принципово однаковий комунікативний механізм. Психологічним атрибутом і юридичною умовою при цьому є спілкування, але кожного разу і в кожному
окремому випадку воно неодмінно набуває вигляду взаємодії. Запроваджуючи цю тезу у сферу кримінального судочинства, у тому числі й у стадію досудового слідства, можна стверджувати, що процес
розслідування як сукупність загальних та великої кількості окремих
відносин передбачає спілкування учасників, а звідси – і їх вплив один
на одного.
З першого погляду це питання в цілому могло б здатися звичайним, позбавленим будь-яких проблем, якщо уявити процес правового
регулювання повністю регламентованим, а засоби досягнення результатів науково обґрунтованими і однозначними. І ще більшою мірою
воно може здатися таким, що не заслуговує на увагу, якщо не мати
уявлення про практику одержання доказів, їх перевірку та оцінку органами дізнання, слідства і суду.
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Але проблема взаємодії учасників правовідносин та психологічного впливу ще не вирішена як у теоретичному, так і у практичному розумінні. Аналізуючи правові норми, що регулюють досудове
слідство, бачимо, що це питання не вирішено також і законодавцем.
В юридичній літературі через це простежується термінологічна плутанина, існують полярні погляди стосовно того, що одна й та ж слідча
(розшукова) дія в одних випадках оголошується вершиною тактичної
майстерності, а в інших – ледь не караним грубим порушенням законності. Тому обов’язковою умовою розробки питань психологічного
впливу на досудовому слідстві є визначення його як юридичного, так
і загального поняття, як неодмінного атрибута будь-якого акту правового регулювання.
Психологічний вплив – це комплекс прийомів, що застосовуються у процесі передачі, опрацювання і використання інформації та викликають відповідну реакцію, яка дозволяє діагностувати психічний
стан особи, контролювати хід думок, ставлення до фактів для зміни
її поведінки [1].
Висловивши цю думку, співставимо її з існуючою практикою, що
не викликає будь-яких заперечень щодо її правомірності, та нормами кримінально-процесуального закону, які регулюють правовідносини, що виникають у процесі проведення слідчих (розшукових) дій
та досудового розслідування в цілому.
Тактичні прийоми проведення слідчих (розшукових) дій або
окремі їх етапи насичені психологічними елементами, які визнаються як криміналістичні досить умовно, і лише тому, що традиційно (і не без підстав) належать системі прийомів проведення слідчих
(розшукових) дій, які розробляються і вивчаються криміналістикою. Наприклад, система прийомів допиту свідків, пов’язана зі зміною розумових задач, відтворенням асоціативних зв’язків, збудженням у пам’яті стану афекту та емоцій, що сприяє, а іноді визначає
можливість одержання адекватної вербальної доказової інформації,
повністю належить галузі психологічних знань і лише у деяких випадках має криміналістичний характер, тобто стосується предметної
галузі науки криміналістики. Ці прийоми, врешті-решт витримують
криміналістичне та процесуально-доказове навантаження у межах
криміналістичної тактики і кримінального судочинства. Але їх суть
залишається психологічною, і виконати свою пізнавальну функцію зазначені прийоми та їх системи матимуть змогу лише в тому випадку,
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якщо будуть розроблятися на основі глибокого розуміння саме психологічних закономірностей з урахуванням юридичних цілей і задач.
Такий же психологічний характер мають і системи та сукупності прийомів, що розробляються і застосовуються для виконання всіх інших
слідчих (розшукових), судових дій та оперативно-розшукових заходів, особливо для допиту потерпілих, підозрюваних, обвинувачених
і, зокрема тих, які страждають на сенсорну недостатність, малолітніх
та неповнолітніх, розумово відсталих, осіб похилого віку та для обшуку, пред’явлення для впізнання, проведення слідчого експерименту
з метою визначення здатності та особливостей нормального функціонування органів чуття.
Зважаючи на викладене вище, робимо висновок, що практика проведення слідчих (розшукових)дій, наукові розробки, виконані фахівцями-науковцями спрямовані на її удосконалення і містять елементи
психологічного впливу, які ще не зовсім досліджені і розроблені наукою криміналістикою.
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К ВОПРОСУ О ВЫЯВЛЕНИИ
И ИСКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТНЫХ ОШИБОК
Доказательственное значение экспертного заключения зависит от его истинности, внутренней непротиворечивости, точности
и достоверности всех действий, оценок и выводов эксперта в ходе
и по результатам процесса экспертного исследования. Экспертное
заключение должно быть безошибочным, что требует своевременного распознавания, предупреждения экспертных ошибок, а в конечном счете – искоренения их порождающих причин [1; с. 65].
Как известно, эксперт должен проводить исследования объективно,
на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. Однако ошибки в той или иной степени допускают все специалисты, и судебные
эксперты – не исключение, но их ошибки, в отличие от других, могут
нанести серьезный и в некоторых случаях непоправимый вред. Несмотря на это, в криминалистической и процессуальной литературе
уделяется мало внимания понятию «экспертные ошибки», исследованию их содержания и причин возникновения. Встречается лишь
поверхностное объяснение данного понятия, вследствие добросовестного заблуждения как суждения, не соответствующего объективной действительности. Тем не менее проблематике экспертных ошибок посвящен ряд работ Белкина Р. С., Аверьяновой Т. В.,
Россинской Е. Р., Макушкиной Г. Е., Вермель И. Г., Кочневой Л. В.,
Краснобаевой А. Ю. и др.
В настоящее время принято считать экспертной ошибкой – суждения эксперта или его действия, не соответствующие объективной
действительности, следовательно не приводящие к цели экспертного
исследования и являющиеся результатом добросовестного заблуждения. Как правило, экспертные ошибки неоднородны и могут быть разделены на три класса: процессуального характера, гносеологические,
деятельностные (операциональные) [2, с. 14].
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Ошибки процессуального характера заключаются в нарушении
экспертом процессуального режима и процедуры производства экспертизы, в частности: а) выхода эксперта за пределы своей компетенции, б) выражении экспертной инициативы в не предусмотренных
законом формах, в) несоблюдении, по незнанию, процессуальных
требований к заключению эксперта, в том числе отсутствие в заключении необходимых по закону обоснованных выводов не результатами исследования, а материалами дела и т. п. Например, при производстве судебной пожаро-технической экспертизы государственный
судебный эксперт получив непосредственно от ответчика аппарат
электрозащиты, якобы с места происшествия – пожара, произвел его
исследование и подготовил категорическое заключение в пользу ответчика, согласно которому аппарат защиты был исправен и не мог
послужить причиной возникновения горения.
Гносеологические ошибки могут быть допущены при изучении
сущности, свойств, признаков объектов экспертизы, взаимоотношений между ними, а также при оценке результатов познания и итогов
экспертного исследования. Ошибки этой категории подразделяются
на логические, связанные с нарушениями логической последовательности умозаключений, с некорректным применением приемов и операций, а также на фактические, дающие искаженное представление
об отношениях между предметами объективного мира. Проиллюстрирую данный подход следующим примером. В процессе производства судебной автотехнической экспертизы эксперт, исследуя задние
колеса автомобиля, обнаружил разрушение шпильки ступицы одного
из колес и сделал вывод, что это разрушение вызвано дорожно-транспортным происшествием. Впоследствии, при производстве повторной экспертизы было установлено, что причиной разрушения шпильки ступицы заднего колеса является усталость металла. Этот вывод
существенным образом повлиял на решение вопроса о механизме дорожно-транспортного происшествия и в конечном итоге на квалификацию правонарушения.
Деятельностные (операциональные) ошибки связаны с осуществляемыми экспертом операциями (процедурами) и могут заключаться в: а)
нарушении предписанной последовательности процедур, б) неправильном использовании средств исследования или использовании непригодных средств, например применении аппаратуры, с просроченным сроком
проверки, в) получении некачественного сравнительного материала и т. п.
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Причины экспертных ошибок могут быть объективными и субъективными.
К объективным причинам экспертных ошибок, т. е. не зависящим
от эксперта как субъекта экспертного исследования, можно отнести:
отсутствие разработанной и апробированной методики, несовершенство используемой экспертной методики, применение ошибочно рекомендованных методов, применение методов, находящихся в стадии
экспериментальных разработок, применение неисправного оборудования, отсутствие полных данных, характеризующих идентификационную ценность признаков и устойчивость их отображений в следах
и др [3, с. 214].
К субъективными причинам экспертных ошибок можно отнести
прежде всего профессиональную некомпетентность эксперта, а также незнание современных экспертных методик, неумение применять
современные экспертные технологии, оптимальные для данной экспертной ситуации, отсутствие навыков работы с аппаратурой, техническими и компьютерными средствами и системами, неправильную
оценку идентификационной значимости признаков, результатов, полученных другими членами комиссии при производстве комплексной
экспертизы, его профессиональные упущения – небрежность, поверхностное производство исследования, пренебрежение методическими
рекомендациями, игнорирование каких-либо признаков объекта и т.п
[3, с. 215].
Kлассификация экспертных ошибок очень важна, однако не представляется, что причины и методы их обнаружения и предупреждения
являются более важным компонентом в природе экспертных ошибок.
В дополнение, к ошибкам субъективного характера следует
отнести также ошибки, связанные с определенными чертами личности эксперта, такими как неординарное психологическое состояние
эксперта или его измененное сознание, скажем, вследствие болезни,
переутомления, стресса, тревоги, эмоционального или психического
напряжения, поспешности, характерологические свойства личности
эксперта, в частности неуверенность в своих знаниях, повышенная
внушаемость, мнительность, конформизм или, наоборот, излишняя
самоуверенность, амбициозность, пренебрежение мнением коллег
и т.д [2, с. 15].
Для деятельности судебного эксперта, работающего с приборами и сложным оборудованием, особую опасность представляет со-
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стояние психического и эмоционального напряжения, повышенная
тревожность и утомление, которое в свою очередь часто приводит
к экспертным ошибкам. В состоянии напряженности, в первую очередь страдают процессы повышенной сложности действий и экспертные исследования, требующие интеллектуальной нагрузки, в итоге,
в большинстве случаев эксперт отказывается от выполнения экспертиз, с подготовкой вывода, что «решить вопрос не представляется возможным».
Как у судей, таки и у экспертов внутреннее убеждение играет немаловажную роль, которое основывается на уверенности эксперта
в правильности и единственной возможности сделанных им выводов
[1, с. 95–97].
Также немаловажно отметить, что следует отличать понятие «экспертные ошибки» от понятия «заведомо ложных заключений», т. е.
умышленного действия, направленного на сознательное и целенаправленное игнорирование или умалчивание при исследовании существенных фактов и свойств объекта экспертизы. «Заведомо ложное
заключение» может проявляться в осознанных неверных действиях
по проведению экспертизы, умышленно неверном применении или
выборе методики экспертного исследования, заведомо неправильной
их оценке.
Осознание ложности своих выводов или неправильности действий исключает заблуждение как психологическое состояние, при
котором субъект не осознает неправильность своих суждений или
действий. Такое заблуждение является добросовестным, так как эксперт искренне полагает, что он мыслит и действует правильно.
Отмечу, что экспертное исследование может быть выполнено безупречно, сделанные выводы полностью могут соответствовать полученным результатам, однако, причина ошибочности экспертного заключения может быть не только в допущенных экспертом ошибках,
но и в случае если исходные данные были ошибочными или исследуемые объекты не имели отношения к делу, были фальсифицированы,
то в аспекте установления истины по делу в конечном итоге заключение эксперта может оказаться ошибочным.
Экспертные ошибки могут быть обнаружены на разных этапах
судопроизводства, от этапа назначения экспертизы до этапа обобщения практики экспертной деятельности, а именно при: проверке
самим экспертом хода и результатов проведенного им исследования
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на любой его стадии и особенно на стадии формирования вывода,
анализе и обсуждении результатов экспертного исследования, осуществляемого комиссией экспертов при производстве комиссионной
или комплексной экспертиз, анализе экспертом или специалистом заключений предшествующих экспертиз, контроле хода и результатов
экспертного исследования руководителем экспертного учреждения,
следователем, оценке заключения эксперта следователем (также присутствующим при производстве экспертизы), процессе обобщения
экспертной практики, осуществляемой в практических или научных
целях.
Возможности предупреждения экспертных ошибок во многом зависят от специфики того или иного вида или подвида судебной экспертизы.
Таким образом, обобщая вышесказанное, порядок предотвращения экспертных ошибок должен включать: полноценность и достаточность представляемых на экспертизу объектов и материалов,
совершенствование методов и средств экспертного исследования,
внедрение в экспертную практику современных высокотехнологичных и компьютеризированных методов исследования объектов
экспертизы, активное развитие информационного обеспечения экспертной деятельности, профессиональную подготовку квалифицированных экспертных кадров, подтверждение и повышение квалификации экспертов в рамках целевой профессиональной переподготовки,
контроль за качеством экспертных исследований, включая взаимное
и внешнее контрольное рецензирование экспертных заключений
с привлечением независимых специалистов.
Подчеркну, касательно последнего из перечисленных пунктов – 
контроля за качеством экспертных исследований, в настоящее время
в Национальном бюро экспертиз РА практикуется метод контрольного рецензирования, который уже дал свои положительные результаты,
что выражается в существенном сокращении судебных исков и жалоб
по проведенным экспертным исследованиям.
И в заключение, поводом к написанию данной статьи послужило
осознание важности привлечения внимания государственных компетентных органов к актуальности изучения затронутой в статье темы,
касающейся причин возникновения экспертных ошибок с целью разработки государственной программы по противодействию экспертным ошибкам.
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Надеюсь затронутые в статье вопросы привлекут изучения причинам возникновения экспертных ошибок, с последующей разработкой
государственной программы по предотвращению и ликвидации экспертных ошибок.
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ПРОБЛЕМИ ВИЯВЛЕННЯ
ОЗНАК ДЕКЛАРУВАННЯ
НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Декларування чиновниками своїх доходів та відповідальність
за подання недостовірних відомостей запроваджені в Україні з 26 квітня 2015 року з набуттям чинності Закону України «Про запобігання
корупції» [1]. Для чиновників запроваджено електронне декларування з розміщенням всіх декларацій на сайті НАЗК. Публічне декларування доходів чиновників покликане перш за все допомогти в боротьбі з корупцією. За даними НАЗК за 2015 рік було прийнято 107 212.
За 2016 рік – 892 359 електронних документів [2]. За 2017 рік – 816 509
декларацій. Станом на листопад 2018 року на сайті НАЗК зареєстровано вже 2852885 електронних декларацій[3].
За декларування недостовірної інформації передбачено адміністративну (ст. 172–6 КУпАП) та кримінальну (ст. 366–1 КК) відповідальність. Декларування недостовірної інформації віднесено до злочинів корупційної спрямованості. Виявлення ознак декларування
недостовірної інформації як правило одразу дозволяє виявити інші
корупційні чи службові злочини – незаконне збагачення, отримання
неправомірної вигоди, службове зловживання, службове підроблення
тощо. Інформація про осіб, які вчинили корупційні правопорушення
та правопорушення, пов’язані з корупцією (до яких віднесено декларування недостовірної інформації) вноситься до Єдиного державного
реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення [4].
Відповідно до ст. 214 КПК України приводами для внесення відомостей про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – 
ЄРДР) та початку досудового розслідування є: – заява (повідомлення)
про чинення кримінального правопорушення (як правило надходить
від НАЗК, представників ЗМІ чи громадських активістів); – безпосереднє виявлення слідчим, прокурором або судом з будь-якого джерела
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обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. ч. 1, 5 ст. 216 КПК України досудове розслідування даного виду злочинів, в залежності від статусу суб’єкта
декларування, здійснюють слідчі органів Національної поліції (здійснювали до початку роботи НАБУ) та детективи Національного антикорупційного бюро України.
Водночас певний час між НАЗК та НАБУ тривав конфлікт з приводу того, як і коли розпочинати кримінальне провадження за фактами декларування чиновниками недостовірної інформації. Зокрема,
відповідно до рішення НАЗК від 08.12.2017 № 1375 слідчий не може
розпочати досудове розслідування за ст. 366–1 та 368–2 КК України,
допоки НАЗК не здійснить повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та не встановить за наслідками такої перевірки фактів порушення
антикорупційного законодавства. Встановлені факти до того ж, згідно з роз’ясненням, мають бути відображені у відповідному рішенні
НАЗК, складеному за наслідком такої перевірки [5].
НАБУ не погодилося з таким тлумаченням, посилаючись на норми ст. 214 КПК України щодо обов’язку розпочати досудове розслідування у разі виявлення обставин, що можуть свідчити про вчинення
кримінального правопорушення з будь-яких джерел. Також в НАБУ
зазначили, що: щодо процесу здійснення досудового розслідування,
то для доведення події кримінального правопорушення, винуватості
обвинуваченого, форми вини, мотиву і мети вчинення злочину, виду
і розміру завданої шкоди тощо (ст. 91 КПК України) Кримінальний
процесуальний кодекс передбачає низку процесуальних джерел доказів, як-от: показання, речові докази, документи, висновки експертів
тощо. Водночас, згідно з вимогами статті 94 КПК України у процесі доказування для слідчого, прокурора жоден доказ не має наперед
встановленої сили. Вирішальне значення має сукупність зібраних
доказів – із точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття
відповідного процесуального рішення. Відтак висновок НАЗК юридично має силу документа, що оцінюється на рівні з іншими доказами
у кримінальному провадженні за фактами правопорушень, кваліфікованих за статтями 366–1 та 368–2 КК України [6].
Більшість вчених підтримують позицію НАБУ. Зокрема, М. І. Хавронюк зазначає: Національне антикорупційне бюро України, інші
органи досудового розслідування та органи прокуратури, коли вони
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порушують кримінальні провадження за статтями 366–1 і 368–2 КК
та розслідують їх без відповідного рішення НАЗК, діють на підставі,
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України [7].
Згідно позиції Верховного Суду, висловленої в контексті притягнення особи до адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання декларації чи подання недостовірних відомостей: «здійснення
контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема, щодо достовірності і повноти відомостей, зазначених суб’єктом декларування у декларації, належить до виключної компетенції Національного
агентства з питань запобігання корупції» [8]. Проте вказана позиція
висловлена щодо притягнення особи до адміністративної, а не кримінальної відповідальності за вчинення декларування недостовірної
інформації.
На нашу думку, КПК України є основним нормативно-правовим
актом, яким повинні керуватися органи досудового розслідування
при внесенні відомостей до ЄРДР на досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень. Тому позиція НАБУ, який на відміну від
НАЗК, є органом досудового розслідування, видається більш аргументованою. Отже кримінальне провадження за декларування недостовірної інформації може бути розпочате не лише за результатами
перевірки декларацій НАЗК, але й за іншими приводами.
Щодо можливості перевірки декларацій НАЗК в межах кримінального провадження. У 2015 році з КПК виключено положення,
які дозволяли слідчому або прокурору ініціювати проведення ревізій чи перевірок в кримінальному провадженні. Проте відповідно
до ст. 93 КПК України у органів розслідування є право витребувати
та отримати від державних органів необхідну їм інформацію та документи.
Відповідно до Порядку проведення контролю та повної перевірки
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, затвердженого рішенням НАЗК від 10 лютого 2017 року № 56 НАЗК здійснює контроль декларацій та повну перевірку декларацій. Контроль своєчасності подання декларацій НАЗК
має право здійснювати, у тому числі, на підставі інформації, що надходить правоохоронних органів. НАЗК проводить перевірку декларації на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб,
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із засобів масової інформації та інших джерел, про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей. Під час перевірки
НАЗК зазвичай запрошує пояснення декларанта та підтверджуючі документи, а також може витребувати інформацію з загальнодержавних
реєстрів. За результатами перевірки приймається рішення, на підставі
якого особа може бути притягнута до адміністративної чи дисциплінарної відповідальності. Крім того, якщо за результатами такої перевірки НАЗК встановить факт відображення у декларації недостовірних відомостей, які містять склад кримінального правопорушення,
НАЗК направляє своє Рішення та інформацію до НАБУ. Відповідно
НАБУ на підставі такого повідомлення зобов’язане розпочати розслідування. Водночас за даними НАЗК за результатами перевірок декларацій за 2015–2016 рр. лише у 4 випадках НАЗК скерувало матеріали
до НАБУ для прийняття рішення в порядку ст. 214 КПК України.
Таким чином НАБУ може витребувати у НАЗК документи про
проведення перевірки щодо конкретної особи-декларанта. Такі документи будуть окремим джерелом доказів в кримінальному провадженні.
Висновки: кримінальне провадження щодо фактів декларування
недостовірної інформації може бути розпочате за будь-яким приводом,
передбаченим в ст. 214 КПК України. Чинне кримінальне процесуальне законодавство України не передбачає проведення обов’язкової
попередньої перевірки НАЗК фактів вчинення кримінального правопорушення перед внесенням відомостей до ЄРДР.
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Виявленням кримінальних правопорушень, припиненням виявлених кримінальних правопорушень, розшуком осіб, які переховуються
від органів досудового розслідування, суду, тих що пропали без вісті
в Національній поліції України займаються підрозділи кримінальної
поліції. Дієвим інструментом для попередження, своєчасного виявлення і припинення злочинів, а також встановлення фактичних даних
по кримінальному правопорушенню є оперативно-розшукова та інформаційно-аналітична (інформаційно-пошукова) діяльність оперативних підрозділів кримінальної поліції НПУ [1, с. 120].
Конституція України кожній особі гарантує право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен
має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати
інформацію усно, письмово або іншим способом – на власний вибір
(стаття 34 Основного Закону). Громадяни України реалізують зазначене конституційне право шляхом законної професійної діяльності
журналістів. Історично склалося, що журналістський корпус та їхній вплив у соціумі називають «Четвертою владою» (Fourth Estate)1.
За можливості чинити істотний вплив на суспільно-політичні події
та надані законодавчі гарантії щодо гласності й захисту від посягань
ця влада часто використовується політичними й іншими опонентами
для оприлюднення або спростування тієї або іншої важливої інформації. Водночас незалежні журналісти, максимально об’єктивно розповсюджуючи правдиву інформацію, на жаль, потерпають від постійних
погроз та насильницьких дій від осіб, які намагаються цю інформацію
приховати. Держава як особлива форма організації суспільства взяла
на себе функцію захисту журналістів і їхньої професійної діяльності
від будь-яких протиправних посягань. Так, відповідальність за пере-
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шкоджання законній професійній діяльності журналіста передбачена ст. 171 Кримінального кодексу України (далі – КК України) [2, с. 4].
Відносно інформаційно-аналітичної діяльності кримінальної поліції зазначимо, що Закон України «Про Національну поліцію» (ст. 25)
надає можливість поліції: 1) формувати бази (банки) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС України; 2) користуватися базами (банками) даних МВС України та інших органів державної
влади; 3) здійснювати інформаційнопошукову та інформаційно-аналітичну роботу; 4) здійснювати інформаційну взаємодію з іншими органами державної влади України, органами правопорядку іноземних
держав та міжнародними організаціями [1, с. 121–123]. Незважаючи
на те, що було прийнято низку нормативно-правових актів, спрямованих на узгодження діяльності у сфері обігу інформації з новим законодавством про Національну поліцію України, значна частина нормативно-правової бази в цій сфері потребує суттєвого оновлення [3, с. 153]
Від якості інформаційно-аналітичного забезпечення багато в чому залежить безпека не лише таких загальних об’єктів захисту як держава, суспільство, народ, а й будь-якого іншого об’єкту захисту, меншого за масштабом значення – недержавна юридична особа, громадянин тощо [4].
Ми погоджуємося з В. І. Василинчуком, що ефективність роботи оперативних підрозділів Національної поліції України під час протидії злочинам, учиненим щодо журналістів оцінюється не за кількісними показниками, а через призму якості документування цих правопорушень, якої
вдається досягти завдяки успішній аналітичній роботі, призначенням якої
є вивчення закономірностей суспільних процесів і явищ, що чинять вплив
на роботу зазначених підрозділів, а також використання отриманих відомостей для забезпечення ефективності такої діяльності [5, с. 28–29].
На сучасному етапі розвитку суспільства розвиток високих технології призводить до перенасичення інформаційного поля людини.
Станом на січень 2017 року близько 3,733 млрд населення світу користується можливостями Інтернету, 2,789 млрд – є активними користувачами соціальних мереж, 4,917 млрд – мають мобільні телефони [6].
Професор історії Єльського університету, аналітик ЦРУ Шерман
Кент, відомий ще як «батько розвідувального аналізу», зауважив, що: 1)
значну частину потрібної інформації можна отримати із відкритих джерел; 2) 90–95% усіх даних відповідають дійсності. У правоохоронних
органах західних держав існують спеціальні підрозділи, що здійснюють
розвідку на основі відкритих джерел інформації. Наприклад, таку ді-
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яльність провадять: Scotland Yard OSINT, Royal Canadian Mounted Police
OSINT, OSINT unit of New York Police Department, OSINT unit of the Los
Angeles County Sheriffʼs Department, британська BBC Monitoring, ізраїльський Хатсав, австралійське Управління національних оцінок [7, с. 38].
В Україні існує понад 150 баз даних, які є у відкритому доступі.
Крім того, знання технік OSINT дає змогу отримувати додаткові відомості, які можуть стати корисними під час досудового розслідування.
Так, наприклад, до спеціальних технік OSINT належать:
–– використання «логічних операторів» у різних пошукових системах мережі Інтернет;
–– професійний пошук інформації в соціальних мережах
Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin тощо;
–– ідентифікація осіб і місць за допомогою геолокації;
–– пошук інформації в темних мережах (dark and deep web)
тощо[7, с. 38].
Враховуючи неналежний стан інформаційно-аналітичного забезпечення оперативних підрозділів, що здійснюють протидію злочинам, учиненим щодо журналістів, сталу тенденцію до збільшення
інформаційних ресурсів у мережі Інтернет та активне її освоєння
кримінальними структурами, розвиток на базі високих інформаційних технологій спеціалізованого програмного забезпечення, можна
стверджувати, що одним з факторів ефективної протидії злочинам,
учиненим щодо журналістів є впровадження в оперативно-розшукову практику інноваційних засобів і методів пошуково-аналітичної
роботи з інформацією. Такий підхід дозволить: отримувати керівникам оперативних підрозділів достовірну та своєчасну інформацію,
щодо стану та тенденцій розвитку окремих процесів про злочини
щодо журналістів, для прийняття більш виважених та ефективних
управлінських рішень для забезпечення їх безпеки; зменшити навантаження на оперативних працівників, щодо збору загальновідомої інформації та її аналізу при проведенні оперативного пошуку; знизити
матеріальні витрати на обслуговування організаційно-технічної інфраструктури інформаційно-аналітичного забезпечення; забезпечити
перетворення значного масиву первинних даних у сприятливий для
вивчення вигляд; забезпечити перетворення значного масиву первинних даних у сприятливий для вивчення вигляд; сформувати належні
умови для розвитку інтелектуального потенціалу вузькоспеціалізованих фахівців-аналітиків; перетворити систему інформаційного забез-
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печення розкриття злочинів з інформаційно-довідкової на інформаційно-аналітичну [8].
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО
ПОЛІГРАФА НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ
РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗБОЇВ, ВЧИНЕНИХ ІЗ
ПРОНИКНЕННЯМ У ЖИТЛО
...

В умовах науково-технічного прогресу криміналістика як наука
здійснює пошук найбільш ефективних технічних засобів, методик,
прийомів, що пристосовуються нею до потреб розслідування злочинів.
На сьогодні одним із таких технічних засобів є комп’ютерний поліграф, який надає можливість перевірки інформації, що повідомляється, використовується в різних сферах суспільного життя, зокрема
в ОРД, КРД, у кадрових перевірках, приватних розслідуваннях тощо.
Незважаючи на те, що окремі проблемні питання застосування
комп’ютерного поліграфа на досудовому розслідуванні досліджували вітчизняні науковці й практики, зокрема Р. С. Бєлкін, О. Ю. Бусол, О. П. Ващук, В. К. Весельський, В. О. Коновалова, О. І. Мотлях,
Д. Б. Сергєєва, С. С. Чернявський та інші, можливість його використання у досудовому розслідуванні в теорії вітчизняного кримінального процесу й криміналістики залишається дискусійним.
В Україні з 1998 року передбачена можливість застосування поліграфа в ході проведення судово-психологічної експертизи (п. 6.8
Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань
підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень). Тобто, якщо слідчий має на меті перевірити достовірність показань із застосуванням психологічних, психофізіологічних знань він
вимушений клопотати перед слідчим суддею про проведення судовопсихологічної експертизи із застосуванням поліграфа.
На нашу думку, застосування поліграфа лише в комплексі з іншими психологічними методами в рамках судово-психологічної експертизи значно ускладнює й уповільнює процес отримання доказів
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у кримінальних провадженнях щодо тяжких та особливо тяжких злочинів, оскільки наразі існує ряд проблемних питань організаційного
характеру щодо призначення та проведення судових експертиз, зокрема й судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа.
Так, згідно із розкладом роботи слідчих підрозділів органів досудового розслідування субота, неділя та святкові дні є вихідними днями.
У разі, коли необхідність термінового призначення судово-психологічної експертизи припадає на ці вихідні дні, втрачається час для оперативного отримання інформації та розкриття злочину по «гарячих слідах».
При затриманні особи за підозрою у вчиненні розбоїв нерідко виникає необхідність термінового з’ясування достовірності показань
підозрюваного, оскільки часто показання підозрюваного є найважливішим джерелом доказів на початковому етапі розслідування. У таких випадках працівники органів досудового розслідування вимушені
готувати клопотання про призначення судово-психологічної експертизи слідчому судді, чекати на його ухвалу, й витрачати цінний для
розслідування час на підготовку до проведення експертизи, процесуальне оформлення її результатів та інші процесуальні й організаційні
заходи, внаслідок чого може затягнутися час для прийняття того чи
іншого процесуального рішення.
Зважаючи на вищезазначене, вважаємо, що на початковому етапі
розслідування розбоїв, що вимагає швидкого реагування на подію злочину, більш ефективним було б застосування комп’ютерного поліграфа не в рамках судово-психологічної експертизи, а – шляхом залучення
спеціаліста-поліграфолога під час проведення допиту слідчим, й висновки таких спеціалістів використовувати як додатки до протоколу допиту.
Також слід звернути увагу на те, що ч. 5 ст. 224 КПК України законодавцем передбачено, що під час допиту може застосовуватись
фотозйомка, аудіо- та/ або відеозапис, і нічого не сказано про застосування інших технічних засобів, зокрема комп’ютерного поліграфа.
У зв’язку з цим, пропонуємо внести зміни до ч. 5 ст. 224 КПК
України й викласти її у такій редакції: «Під час допиту може застосовуватись фотозйомка, аудіо-, відеозапис та/або інші технічні засоби».
Виходячи з вищезазначеного слід зробити висновок про те, що результати проведених досліджень із застосуванням поліграфа є важливою орієнтувальною інформацією, тому вважаємо необхідним залучення спеціаліста-поліграфолога на вимогу слідчого при проведенні
окремих слідчих (розшукових) дій, зокрема допиту.
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Розбудова в Україні соціальної держави в умовах правової євроінтеграції передбачає, що людина, її життя та здоров’я, честь і гідність
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю і їх захист є
пріоритетним напрямом кримінально-правової політики української
держави. Однак, побудова громадянського суспільства та демократичної правової держави відповідно до європейських стандартів суттєво гальмується серйозним загостренням криміногенної обстановки,
зростанням рівня організованої злочинності [1].
Відповідно до цього, організація діяльності щодо протидії злочинам повинна здійснюватись за напрямами, кожен з яких має бути
зумовлений і підпорядкований певній меті, а саме: виявлення ознак
готування або вчинення злочинів; викриття осіб, які вже вчинили
злочини для притягнення їх до відповідальності; перешкоджання
втягнення осіб у злочинну діяльність; оперативно-розшуковий моніторинг (постійний поточний контроль, критичне спостереження і визначення стану об’єкта (процесу) з метою виявлення змін); документування злочинної діяльності. Усі ці напрями необхідно розглядати
як взаємозалежні складові протидії злочинності, які можуть уточнюватись і доповнюватись залежно від негативних процесів [2, с. 38].
Окрему увагу слід звернути на виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів для проведення конкретних негласних
слідчих (розшукових) дій (ст. 273 КПК України), яке теж не включене до переліку негласних слідчих (розшукових) дій у наведеній нами
вище Інструкції. Аналіз змісту положень ст. 273 КПК України свідчить, що виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів
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для проведення конкретних негласних слідчих (розшукових) дій є
специфічною негласною слідчою (розшуковою) дією, що проводиться
з метою забезпечення неочевидності, скритності проведення окремих
негласних слідчих (розшукових) дій або тактичних операцій, до яких
вони включені, від об’єктів, відносно яких вони проводяться, а також
від осіб, які в них не беруть участь, та успішне вирішення завдань
по збиранню доказів під час їх проведення, шляхом виготовлення,
утворення несправжніх (імітаційних) засобів. Засобами, що можуть
використовуватися під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, виходячи зі змісту ст. 273 КПК України, є:
–– реальні матеріальні об’єкти, що мають індивідуальні ідентифікаційні ознаки (наприклад, серія та номер грошової купюри
певного номіналу) або спеціально помічені (тобто на них нанесені певні позначки у зв’язку із проведенням негласної слідчої (розшукової) дії);
–– несправжні (імітаційні) засоби – це речі і документи, які спеціально виготовлені для проведення негласної слідчої (розшукової) дії, що повністю або частково мають ознаки матеріальних
об’єктів, які ними заміщуються, або спеціально утворені підприємства, установи, організації, які спеціально створюються
для забезпечення проведення негласних слідчих (розшукових)
дій [3, c.49–52].
Несправжні (імітаційні) засоби, застосовані під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії, можуть використовуватися
у процесі доказування як первинних засобів чи знарядь вчинення
злочину, крім випадків, коли суд встановить порушення вимог КПК
під час проведення відповідної негласної слідчої (розшукової) дії.
Несправжні (імітаційні) засоби представляються на розгляд суду
як первинні знаряддя чи засоби вчинення злочину. Окрім того, суду
повинні бути представлені матеріали, що посвідчують законність
використання цих засобів. Такими матеріалами можуть бути протоколи про виготовлення, утворення імітаційних засобів. Особи, які
брали участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії та використовували в ході її провадження імітаційні засоби, можуть бути
допитані як свідки щодо підстав їх використання, дотримання законності в ході їх застосування для отримання відомостей, що можуть бути основою для формування доказів у кримінальному провадженні [4].

189

Проблеми та перспективи розвитку криміналістики в умовах реформації...

Якщо суд встановить порушення чи недотримання вимог законодавства у процесі виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних)
засобів або невідповідного їх застосування в ході негласної слідчої
дії, зазначені засоби за рішенням суду не можуть бути використані
як докази.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Отримання особою судового рішення не поновлює її порушеного
права. Поновлення такого права відбувається у разі виконання цього
рішення в добровільному або примусовому порядку. Виконання судового рішення як завершальної стадії судового провадження є основним елементом права особи на судовий захист.
Виконання рішень у примусовому порядку регламентується Законом України «Про виконавче провадження» (далі – Закону) [1]
від 2 червня 2016 року. Однак на сьогодні виникло чимало проблем,
пов’язаних саме з виконанням судових рішень у примусовому порядку. Однією з них є сплата стягувачем авансового внеску.
Платником авансового внеску, згідно зі ст. 26 Закону, є стягувач,
який до заяви про примусове виконання рішення додає квитанцію
про його сплату. Водночас, дана стаття передбачає перелік судових
рішень, при зверненні до виконання яких стягувачі звільняються від
сплати авансового внеску, та відповідні категорії стягувачів, зокрема, – державні органи, які не сплачують цей внесок.
Отже, в Україні на законодавчому рівні, хоч і закріплено пільгове
ставлення до стягувачів, які є державними органами, але у практичній
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діяльності державних виконавців спостерігається неоднаковий підхід
щодо звільнення від сплати авансового внеску органів місцевого самоврядування, яким делеговані державою певні повноваження. Аналогічним чином склалася і судова практика.
Акцентуємо увагу на питанні звільнення прокурора від сплати
авансового внеску, як представника державного органу – прокуратури
та органів місцевого самоврядування, оскільки представництво інтересів держави в суді в особі цих органів також здійснює прокурор.
Так, здійснюючи функцію представництва інтересів держави
в суді, визначену ст. 131–1 Конституції України та ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», прокурор забезпечує представництво інтересів держави і при виконанні судових рішень набуваючи статусу самостійного учасника виконавчого провадження (ч. 1 ст. 14 Закону).
Тому прокурор, як учасник виконавчого провадження і як суб’єкт
державного органу, відповідно до ч. 2 ст. 26 Закону, звільняється від
сплати авансового внеску при зверненні до примусового виконання
рішення суду.
Візьмемо для прикладу звернення виконавчого листа відділом
Ковельської місцевої прокуратури до районного відділу державної
виконавчої служби Головного територіального управління юстиції
у Волинській області для примусового виконання. Даний виконавчий
лист видано прокурору за рішенням Старовижівського районного
суду Волинської області від 04.04.2017, яким задоволено позов місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Державного підприємства «Старовижівське лісове господарства» та Сереховичівської
сільської ради до фізичної особи про відшкодування шкоди, заподіяної незаконною порубкою лісу. Проте, у січні 2018 року до прокуратури надійшло від головного державного виконавця повідомлення
про повернення виконавчого документа без прийняття до виконання
з мотивів відсутності підтверджуючих сплату авансового внеску документів та ненадходження цих коштів. Оскаржуючи таке рішення
державного виконавця прокурор посилався на звільнення його від
сплати авансового внеску, визначеного ст. 26 Закону, як учасника виконавчого провадження і суб’єкта державного органу. Ухвалою Старовижівського районного суду Волинської області від 19.02.2018, залишеною без змін постановою апеляційного суду Волинської області
від 18.04.2018 дії державного виконавця визнано неправомірними
та його рішення скасовано.
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Ухваленням вказаного рішення суд апеляційної інстанції дійшов
висновку, що у разі пред’явлення до виконання виконавчого листа прокурором (при представництві ним інтересів держави в суді) на нього
не покладається обов’язок подавати квитанцію про сплату авансового
внеску, а відтак – і сплачувати такий внесок. Той факт, що прокурор
представляв у суді інтереси держави в особі сільської ради, яка є органом місцевого самоврядування, не має правового значення для вирішення даної справи, оскільки виконавчий документ пред’явлений
до виконання не вказаною сільською радою як стягувачем, а прокурором як самостійним учасником виконавчого провадження, який
не зобов’язаний сплачувати авансовий внесок і підтверджувати його
сплату відповідним платіжним документом [2].
Аналогічна позиція вироблена і судами господарської юрисдикції.
Зокрема, судові рішення Господарського суду Волинської області
та Рівненського апеляційного господарського суду мотивовані тим, що
прокурор у разі представництва інтересів держави в суді (у даному
випадку в особі міської ради) має право брати участь у виконавчому
провадженні та звільнений від сплати авансового внеску [3, 4].
Зовсім протилежна судова практика при розгляді справ даної категорії Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного господарського суду.
Так, у постанові від 15 травня 2018 року, якою скасовано судові
рішення попередніх інстанцій, Верховний суд викладаючи свою правову позицію зазначив, що платниками авансового внеску є саме стягувачі, а сама по собі обставина подання наказу для виконання до державної виконавчої служби не наділяє прокурора статусом стягувача
в розумінні статті 15 вказаного Закону та, відповідно, не дає підстав
для звільнення від сплати авансового внеску [5].
Наступним прикладом є постанова Верховного Суду від 7 червня
2018 року, у якій Суд дійшов висновку, що міська рада, яка є стягувачем за наказом, не є державним органом, а за організаційно-правовою
формою є органом місцевого самоврядування і у зв’язку з чим вона
не звільнена від сплати авансового внеску згідно з вимогами статті
26 Закону. Звертаючись із заявою про відкриття виконавчого провадження прокурор повинен був до заяви долучити документ про сплату саме стягувачем авансового внеску [6].
Отже, вивчення судової практики з питання щодо сплати прокурором авансового внеску у виконавчому провадженні свідчить про наяв-
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ність прогалини у правовій нормі, яка регламентує порядок звернення
до примусового виконання виконавчих документів та встановлення
певних пільг зі сплати авансового внеску.
На наше бачення, абзац третій частини другої статті 26 Закону
України «Про виконавче провадження» слід доповнити, що від сплати
авансового внеску також звільняються і органи місцевого самоврядування. Внесення законодавчих змін дозволить уникнути колізій в законодавстві та суперечливостей в діяльності державних виконавців.
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...

Розгляд процесуальних механізмів захисту прав іноземців на національному рівні має важливе значення, тому що участь у трудових
правовідносинах іноземного працівника призводить до необхідності розуміння процедури вирішення трудових спорів в окремих державах.
У західних країнах для розгляду і вирішення індивідуальних трудових спорів використовуються суди (іноді й адміністративні органи).
У країнах Європи трудові спори розглядаються або в звичайних
цивільних судах (Італія, Нідерланди, або – в спеціалізованих судах
з трудових справ (такі суди функціонують у Великобританії, ФРН,
Австрії, Франції, Бельгії, Швейцарії (у деяких кантонах), Швеції,
Норвегії, Фінляндії, а також у Канаді (у провінції Квебек), Новій Зеландії, Японії, Ізраїлі).
Суди з трудових справ виконують важливі завдання щодо застосування трудового законодавства, його тлумачення, задоволення законних інтересів учасників трудових відносин один до одного.
Діяльність трудових судів в більшості країн побудована на принципах тристороннього співробітництва. Судові справи розглядає колегія у складі професійного судді і двох непрофесійних суддів, висунутих профспілками і організаціями роботодавців. Такий склад
покликаний забезпечити всебічний і неупереджений розгляд спору
і справедливе рішення.
Трудові суди входять в загальну судову систему, і тільки у ФРН
та Ізраїлі існує автономна система трудових судів. Трудові суди функціонують на основі правил і процедур, закріплених у цивільно-процесуальному кодексі (справи розглядаються виходячи з принципу зма-
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гальності сторін). У даний принцип внесено певні поправки виходячи
із специфіки, розглянутих справ, зокрема, процедура в трудових судах
більш швидка і менш дорога, ніж у звичайних судах; відсутні деякі
формальності, властиві цивільному процесу, суди проявляють більшу
ініціативу у веденні судового процесу, залученні доказів.
Існує специфіка відносно представництва сторін, розподілу тягаря доведення, оцінки доказів.
У Франції розгляд індивідуальних трудових спорів входить до компетенції спеціалізованих судів – прюдомінальних судів. Порядок організації та діяльності зазначених судів регламентований в Трудовому
кодексі (книга V, розділ I). При цьому, компетенція судів з трудових
спорів не поширюється на трудові спори на морському транспорті,
відносно яких Морським кодексом передбачено інший порядок розгляду.
Сторони трудових відносин мають право заздалегідь домовитися
про те, що їхні спори будуть розглядатися в певній державі (пророгаційна угода). Це може бути будь-яка держава, але найчастіше фігурує
держава, пов’язана так чи інакше, з учасниками трудових відносин.
Домовленість сторін про вибір юрисдикції в разі спору стає, однак,
неможливою, якщо вона суперечить імперативним нормам.
При вирішенні питання про підсудність трудового спору в різних країнах використовуються різні колізійні формули. Наприклад,
у Франції пріоритетне значення має громадянство позивача. Так,
якщо позивач – громадянин Франції, визнається юрисдикція французького суду. У ФРН, Австрії, Швейцарії, Нідерландах, вирішальне
значення для визначення компетентного суду має місце проживання
відповідача. У Великобританії пріоритетне значення має воля сторін,
тобто сторони трудового договору в своїй угоді можуть вирішити, що
їх спори будуть розглядатися в певній (обраній ними) державі.
Швейцарський Закон «Про міжнародне приватне право» щодо позовів з трудового договору встановлює, що компетентними є швейцарські суди за місцем проживання відповідача або за місцем, в якому
працівник здійснює роботу. Відносно позовів працівника компетентними є швейцарські суди за місцем його проживання або звичайного
перебування (ст. 115).
У фінському праві компетенція місцевих судів у частині розгляду справ, що виникають у зв’язку з виконанням трудової діяльності
міжнародного характеру, не має ясно і чітко вираженої основи. Від-
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повідно з доктриною, фінський суд може розглядати будь-яке подібну
справу, навіть якщо немає жодного прямого зв’язку з фінським правопорядком. Достатнім в цьому сенсі фактором вважається фактичний
зв’язок між відповідачем і фінськими органами управління юстицією. З іншого боку, велике значення мають питання ефективності судового рішення: будь-яке винесене рішення передбачається дійсним
в іноземній державі відповідної зацікавленої сторони або в державі,
де знаходиться спірний об’єкт. Вилучення спору під юрисдикцією
фінських судів загалом допускається, і протягом багатьох років тут
не відомі винятки у сфері встановлення компетентного суду стосовно
до спорів між наймачем і працівником на основі правових критеріїв
місця звичайного проживання відповідача, місця виконання роботи
або місця укладення контракту [1, c. 624–625].
Таким чином, можна говорити про три основні системи визначення підсудності [2, c. 243]:
1. франко-романська (латинська) система – за ознакою громадянства сторін;
2. германська система – за місцем проживання сторін;
3. англосаксонська система – за ознакою «присутності» відповідача в країні суду.
Згідно з загальним правилом, сформульованим у ч. 1 ст. 75 Закону України «Про міжнародне приватне право», підсудність українським судам справ з іноземним елементом визначається на момент
відкриття провадження у справі. Відповідно до ст. 414 ЦПК України,
підсудність судам України цивільних справ у спорах, в яких беруть
участь іноземці, а також у спорах, в яких хоча б одна із сторін, які
беруть участь у спорі, проживає за кордоном, визначається законами
України.
Отже, в Україні усі суди загальної юрисдикції, а також усі державні господарські суди (ст. 124 ГПК України) наділені компетенцією розглядати спори міжнародного характеру. Відповідно до ч. 1) п. 1 ст. 15
ЦПК України, суди розглядають у порядку цивільного судочинства
справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав,
свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин. Таким чином, справи з щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із трудових відносин із іноземним елементом,
відносяться до компетенції судів.
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Спеціальне правило визначення підсудності справ судам України
міститься у ст. 76 Закону України «Про міжнародне приватне право». До можуть приймати до свого провадження і розглядати будь
яки справи з іноземним елементом у таких випадках (відносно спорів з іноземним елементом по захисту трудових прав моряків можуть
відноситися): якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність
справ із іноземним елементом судам України, крім випадків, передбачених ст. 77 Закону України «Про міжнародне приватне право» (ч. 1)
п. 1 ст. 76); якщо на території України відповідач у справі має місце
проживання або місцезнаходження, або рухоме чи нерухоме майно,
на яке можна накласти стягнення, або знаходиться філія або представництво іноземної юридичної особи – відповідача (ч. 2) п. 1 ст. 76);
у справах про відшкодування шкоди, якщо її було завдано на території України (ч. 3) п. 1 ст. 76); якщо у справі 3) у справах про відшкодування шкоди, якщо її було завдано на території України; якщо
у справі про відшкодування шкоди позивач – фізична особа має місце
проживання в Україні або юридична особа – відповідач – місцезнаходження в Україні (ч. 5) п. 1 ст. 76); дія або подія, що стала підставою
для подання позову, мала місце на території України (ч. 7) п. 1 ст. 76);
в інших випадках, визначених законом України та міжнародним договором України (ч. 12) п. 1 ст. 76).
Отже, питання підсудності трудових справ з іноземним елементом вирішуються держави на підставі багато- та двосторонніх угод.
За відсутністю такого міжнародного договору, що містить основні
правила розподілу компетенції між державами, повноважними розглядати конкретну справу, слід застосовувати норми національного
процесуального законодавства.
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ОСОБЛИВОСТІ ВРЕГУЛЮВАННЯ
СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ
В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
Актуальність теми дослідження пов’язана з введенням процедури
врегулювання спору за участю судді яка стала новелою цивільного
судочинства, запровадженою новою редакцією Цивільного процесуального кодексу України від 03.10.2017 № 2147-VIII.
Уведення в цивільне судочинство України такої процедури примирення викликало жваву дискусію в фаховому середовищі та на даний
момент активно обговорюється.
Серед питань, що стали предметом обговорення зокрема, питання
щодо правової природи вищезазначеної процедури, в тому числі, про
можливість визначення зазначеного інституту як своєрідної моделі
досудової чи судової медіації у вітчизняному цивільному процесуальному законодавстві.
Так, більшість обговорень лежать як в площині активної ролі суду
в процесі врегулювання спору, а також співвідношення процедур медіації та врегулювання спору за участю судді, які не слід ототожнювати.
Незважаючи на те, що процедура медіації найбільш близька
до процедури врегулювання спору за участі судді, механізми примирення, що використовуються в медіації, не можуть застосовуватися
суддями. Суддя під час проведення процедури врегулювання спору
у цивільному процесі не стає медіатором і не підміняє останнього.
Як відомо, існує три принципових підходи на шляху до досягнення примирення сторін, а саме:
–– шляхом задоволення інтересів сторін, що зачіпаються;
–– шляхом проведення процедур примирення, що засновані
на оцінці прав та обов’язків сторін;
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–– через застосування влади.
Судочинство належить до другої групи з наведених. Слід зазначити, що здійснення правосуддя є виключною компетенцією суду, що
спрямована на вирішення спору зокрема, шляхом застосування правових норм незалежною, наділеною владою особою (суддею) задля
встановлення правомірності взаємних претензій сторін. При цьому,
принциповим є відмінність змагальності від примирення, що полягає
в обов’язковості ухвалення судового рішення суддею в змагальності
та добровільному ухваленню рішення самими сторонами при досягненні ними компромісу.
Врегулювання спору за участю судді проводиться за згодою сторін до початку розгляду справи по суті. Тобто, за ініціативою однієї
з сторін та за відсутності заперечень з іншої сторони, суд на стадії
підготовчого провадження постановляє ухвалу про проведення процедури врегулювання спору за участю судді з одночасним зупиненням провадження у справі.
У результаті проведення процедури примирення за участю судді
сторони мають можливість дійти певного компромісу та укласти мирову угоду, звернувшись до суду з заявою про її затвердження. Іншим
варіантом вдалого проведення процедури примирення за участі судді
є звернення позивача до суду із заявою про залишення позовної заяви без розгляду, або його відмови від позову. У результаті проведеної
процедури примирення відповідач також може прийти до висновку
щодо визнання ним позову.
Відтак, диспозитивність цивільного судочинства в повній мірі реалізується під час проведення процедури примирення за участі суді
завдяки вільному розпорядженню сторонами своїми процесуальними
правами щодо предмету спору.
Основними умовами врегулювання спору за участі судді є взаємна
згода сторін та відсутність в провадженні третьої особи, яка заявляє
самостійні вимоги щодо предмета спору.
На сьогодні, проведення врегулювання спору за участю судді
здійснюється у формі спільних та (або) закритих нарад. При цьому,
сторони мають право брати участь у таких нарадах у режимі відеоконференції в порядку, встановленому Цивільним процесуальним
кодексом України. Спільні наради проводяться за участю обох сторін,
їх представників та судді. У свою чергу, закриті наради проводяться
за ініціативою судді з кожною із сторін окремо.
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Під час проведення спільних нарад суддя має з’ясувати підстави
та предмет позову, підстави заперечень, роз’яснити сторонам предмет доказування по категорії спору, який розглядається, запропонувати сторонам надати їх бачення щодо шляхів мирного врегулювання
спору, а також здійснити інші дії, спрямовані на мирне врегулювання сторонами спору. Суддя також має право запропонувати сторонам
можливий шлях мирного врегулювання спору.
Водночас усі дії судді, що пов’язані з врегулюванням спору не мають містити ознак надання ним юридичних порад та рекомендацій,
надання оцінки доказам у справі.
Основним завданням судді на першій спільній нараді є з’ясування
у сторін їх максимальні та мінімальні вимоги, різницею між якими
і стане можливий компроміс. При цьому, зрозумілим є те, що максимальний розмір вимог перш за все, сформульований в позовній
заяві та відзиві на неї. Предметом компромісу може стати, заявлена
сума вимог, строк виконання, вид майна, розмір відшкодування за неподільну річ тощо. Що стосується з’ясування мінімальної межи, яку
сторони не готові визначити вже на першій спільній нараді, то слід
наголосити на ефективності ініціювання суддею проведення закритих нараз з кожною стороною окремо. У результаті проведення таких нарад суддя має можливість запропонувати свій варіант мирного
врегулювання спору, який в свою чергу, може лягти в основу мирової
угоди сторін. При цьому, мотиви сторін можуть бути різними, наприклад, авторитет судді, можливість продовжити подальшу співпрацю,
бажання мінімізувати власні витрати тощо.
Зважаючи на викладене, слід зазначити, що сьогодні відбувається
докорінна зміна традиційного погляду на суд як суб’єкта цивільних
процесуальних відносин, повноваження якого зводяться виключно до вирішення спору відповідно до норм права. Правовий статус
та роль судді у процедурі врегулювання спору визначається його
процесуальним становищем, до основних завдань якого також, слід
віднести і сприяти сторонам у досягненні ними компромісу в спорі,
з’ясування можливого варіанту компромісу та його запропонування
сторонам для врегулювання спору по суті.
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК У ГАЛУЗІ ПРАВА
Черговий етап реформування цивільного судочинства України
ознаменувався нормативним закріпленням нових процесуальних інститутів та процедур, які або взагалі не були притаманні національному судочинству і стали його новацією або отримали сучасну вдосконалену регламентацію, що є результатом природного розвитку
процесуальної науки та судової практики. Одним з таких нововведень
стала експертиза у галузі права і поява нового учасника судового процесу – експерта з питань права.
Аналіз правових норм, які регулюють інститут судової експертизи
у галузі права, виявляє ряд питань (проблем) як організаційного так
і змістового характеру. Зупинимося на деяких з них.
Так, як експерт з питань права може залучатися особа, яка має
науковий ступень та є визнаним фахівцем у галузі права (ч. 1 ст. 73
ЦПК). Такий фільтр як науковий ступень має чітку визначеність у відповідності до Закону України «Про вищу освіту»: перший науковий
ступінь – доктор філософії, другий науковий ступень – доктор наук
(ч. 6 ст. 5), і вважається законодавцем одним із способів гарантування
високого наукового рівня експерта.
Інша вимога до експерта з питань права – бути визнаним фахівцем у галузі права. Вказаний фільтр є невизначеним у законі та має
оціночний характер. Законодавець умисно не надає критерії цього
«визнання»: професійний стаж, посада, кількість наукових публікацій та рівень їх цитування (h-індекс) і т. п., що є зайвим і може
бути обмеженням для використання експертизи, яка нами досліджується.
На наш погляд, особа може бути визнаним фахівцем у галузі права
і без наявності наукового ступеня. Якщо особа довгий час працювала в органах прокуратури, юстиції, адвокатури, або була керівником
юридичного підрозділу, народним депутатом, неодноразово приймала участь у наукових (фахових) конференціях, має публікації з питань
тлумачення нормативних актів (судової практики) чи коментарів ре-
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зонансних справ, приймала участь у телевізійних програмах, то чи
можна її вважати визнаним фахівцем у галузі права. Крім того, Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» закріплює
статус «вченого» – фізична особа, яка проводить фундаментальні
та (або) прикладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-технічні (прикладні) результати (ст. 1). Вказані особи мають
право на здобуття відповідного наукового ступеня (ст. 28), але це не є
обов’язком.
Наукова ступень очевидно стане перешкодою до залучення іноземних експертів, в той час як в деяких випадках лише іноземний
юрист зможе роз’яснити зміст права своєї держави.
Отже, на нашу думку, можливість бути експертом з питань права
повинно залежати тільки від єдиної вимоги – бути визнаним фахівцем
у галузі права. Що ж до наукового ступеню то він може бути додатковою вимогою але не обов’язковою. При цьому слід пам’ятати, що
рішення про допуск до участі в справі експерта з питань права та доручення його висновку до матеріалів справи ухвалюється судом
(ч. 1 ст. 73 ЦПК). Тобто суд у кожному випадку підходить до цього
питання не формально, а тільки після оцінки отриманої інформації
та наданих документів.
Слід також звернути увагу, що у законодавстві не повно визначено
порядок допуску до участі в справі експерта з питань права та залучення його висновку до матеріалів справи. Експерт з питань права
є незаінтересованою особою, має специфічну мету участі у процесі – донести до суду особисту думку щодо застосування аналогії закону чи аналогії права, змісту норм іноземного права, що може сприяти
більш якісному захисту відповідних суспільних відносин та ефективному здійсненню правосуддя в цілому. Однозначно, залучити такого
експерта для отримання висновку можуть заінтересовані учасники
справи (сторони, треті особи), як кожен самостійно так і за домовленістю між собою. Можливо, ставити питання про залучення експерта
з питань права можуть органи та особи, яким законом надано право
звертатися до суду в інтересах інших осіб. Однак, враховуючи мету
застосування експертного висновку у галузі права виникає питання
о можливості залучення експерта з питань права за ініціативою суду
або, в загалі, вступ такого експерта за власною ініціативою (наприклад у справах, які ще не мають достатньої судової практики; у так
званих резонансних справах; у вирішенні спірних правовідносин, які
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не мають належного нормативного врегулювання і т. п.). Але ж відповіді на вказані питання ми зможемо отримати тільки через деякий
час, коли буде сформована судова практика щодо інституту судової
експертизи у галузі права.
Ще один аспект, що потребує з’ясуванню – це правова природа висновку експерта у галузі права. Законодавець закріплює, що висновок
експерта у галузі права не є доказом, має допоміжній (консультативний) характер і не є обов’язковим для суду (ч. 1 ст. 115 ЦПК). Тобто
вказаний висновок експерта не є ні способом формування судових доказів ні методом судового познання фактичних даних, що мають значення для справи.
У науковій літературі висловлена думка, що висновок науково-правової експертизи можна вважати «продуктивною формою
функціонування наукової доктрини». Хоча за деякими ознаками
висновок експерта у галузі права дійсно має схожість з правовою
доктриною (суб’єкти – вчені-юристи; наявність об’єктивної форми;
мета – забезпечення порядку у суспільних відносинах, вирішення
юридичних казусів), в той же час, йому не притаманно державне (законодавче) санкціонування, що наділяє висновок експерта ознакою
обов’язковості.
Здається, що за своїм характером, діяльність експерта з питань
права є спеціальним видом тлумачення права, а висновок експерта
відповідно є актом неофіційного (надається особами, не наділеними
владними повноваженнями та має рекомендаційний або інформативний характер) доктринального (здійснюється вченими-юристами
в процесі наукового дослідження) тлумачення, який може мати казуальний характер, так як оформлюється при розгляді конкретної судової справи.
Таким чином, проблема юридичної природи судової експертизи
у галузі права є ключовою в процесі формування концепції правової
експертизи як засобу підвищення ефективності правосуддя, а висновок експерта є не тільки джерелом відомостей, а і допомогою суддям
щодо уточнення і формування власного уявлення про сенс правових
норм, що застосовуються в судовому процесі, а також дає можливість
судді більш аргументовано представити свою позицію.
І на останнє, так як висновок експерта у галузі права не є
обов’язковим для суду то суд має зробити самостійні висновки
щодо відповідних питань, тобто мова йде про судовий розсуд.
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Не вдаючись в аналіз цього поняття, зазначимо, що суд має право
вирішувати питання за своїм розсудом лише у випадках, передбачених законом, і у межах закону, що є аксіомою. Тому, застосування суддею на свій розсуд результатів експертизи у галузі права при
вирішенні справи свідчить про зміну парадигми поведінки судді
з виключно нормативної моделі, коли судові рішення ґрунтуються
лише на текстах нормативних актів і наданих доказах, на модель,
за якою процес прийняття рішення ґрунтується не тільки на законах і юридичних обставинах конкретної справи, а і на інших легальних та екстралегальних факторах. Не випадково, у сучасній
науковій юридичній літературі активно обговорюються такі моделі
поведінки суддів як емпірична, когнітивна (пізнавальна), соціологічна та ін.
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До компетенції суду на стадії виконавчого провадження належить
право у виняткових випадках надавати стороні, яка програла процес,
можливість відстрочення або розстрочення виконання рішення. Важлива і відповідальна роль суду в цьому випадку полягає в тому, що
сторони можуть розраховувати на захист своїх прав, незважаючи
на труднощі, які виникають під час примусового виконання рішення, через передбачену законом процесуальну можливість вирішення
питань щодо надання відстрочки, розстрочки виконання, зміни чи
встановлення способу і порядку виконання рішення. Лише суд наділений повноваженнями оцінювати докази, подані на підтвердження
обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим [1, с. 115].
У науковій науці і судовій практиці під відстрочкою виконання рішення усталено розуміти перенесення строку його виконання
на новий строк, визначений судом, та протягом якого виконавчі дії
не вчиняються, а заходи примусового виконання не застосовуються.
Розстрочкою ж виконання рішення визнається встановлення періоду,
протягом якого рішення суду щодо предметів, які діляться (грошей,
майна тощо), виконується частинами, строк виконання котрих визна-
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чається судом, з певним інтервалом у часі [1, с. 107–109; 2; 3, с. 183;
4, с. 134–136].
Порядок розгляду заяв про відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення у цивільних справах врегульований ст. 435
Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України)
[5] та ст. 33 Закону України «Про виконавче провадження» (надалі – 
ЗУ «Про виконавче провадження») [6]. Так, відповідно до ч. 2 ст. 435
ЦПК України заява про відстрочення або розстрочення виконання
судового рішення розглядається у десятиденний строк з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням учасників справи.
Та, на жаль, ні ст. 435 ЦПК Україні, ні ст. 33 ЗУ «Про виконавче провадження» не врегульовують наслідки неявки сторін у таке судове засідання. У науковій літературі з цього приводу зазначається, що процесуальною особливістю розгляду питань про відстрочку і розстрочку
виконання рішення є виклик сторін у судове засідання, а тому це дає
підстави стверджувати про можливість застосування загальні правила ст. 169 ЦПК України (за попередньої редакції цієї статті до внесення змін Законом України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII [7]) про
наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі [8,
с. 735]. Практики ж схиляються до думки, що у випадку неявки сторін
у судове засідання у справі щодо розстрочки чи відстрочки судового
рішення застосовуватись мають вимоги ст. 11 ЦПК України (за попередньої редакції цієї статті до внесення змін Законом України від
3 жовтня 2017 року № 2147-VIII) [2].
Однак у світлі новелізації цивільного процесуального законодавства змінилися і принципи законодавця щодо визначення наслідків
неявки у судове засідання учасників справи. Так, за загальним правилом, закріпленим у ч. 1 ст. 223 ЦПК України, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином
повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає
розгляду справи по суті. Однак у випадку першої неявки в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, і від котрого, надійшло повідомлення про причини
неявки, які судом визнано поважними, суд відкладає розгляд справи
в судовому засіданні в межах встановленого ЦПК України строку
(п. 2 ч. 2 ст. 223 ЦПК України).
З іншої сторони, процесуальною особливістю розгляду судом
ряду процесуальних питань, пов’язаних із виконанням судових рі-
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шень у цивільних справах, є пряма вказівка законодавця на можливість їх вирішення судом без участі сторін такої справи у випадку
неявки останніх у судове засідання за умови їх належного повідомлення. Так, наприклад, відповідно до норм чинного законодавства, неявка стягувача і боржника (особи, яка має заборгованість
перед боржником, інших учасників справи) у судове засідання не є
перешкодою для розгляду: заяви про виправлення помилки у виконавчому документі та визнання його таким, що не підлягає виконанню (ч. 3 ст. 432 ЦПК України); заяви про поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання
(ч. 3 ст. 433 ЦПК України); заяви про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу (ч. 2 ст. 437 ЦПК України);
заяви про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником (ч. 4 ст. 440 ЦПК України); заяви про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником (ч. 3 ст. 442 ЦПК України); заяви про визначення
частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими
особами (ч. 2 ст. 443 ЦПК України).
На нашу думку, при вирішенні питання правових наслідків
неявки сторін у судове засідання у цивільній справі про розгляд
заяви щодо відстрочки чи розстрочки виконання судового рішення слід виходити з того, що ст. 435 ЦПК України не пов’язує суд
зі згодою сторони на вжиття передбачених законом заходів. Наведена норма пов’язує можливість розстрочення чи відстрочення
виконання рішення лише з доведенням заявником існування конкретних обставин, що ускладнюють виконання такого рішення.
У зв’язку з чим, сама неявка сторін у судове засідання за умови їх
належного повідомлення не мала б перешкоджати суду у розгляді
цього питання.
Таким чином, підсумовуючи все вищенаведене, а також з метою
усунення непорозумінь та неточносте у правозастосовній діяльності,
нам видається, доцільним передбачити у ст. 435 ЦПК України правило про те, що неявка стягувача чи боржника у судове засідання не є
перешкодою для розгляду судом заяви про відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДУ У ЦИВІЛЬНИХ
ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ
У загальній теорії права під правовідносинами розуміють такі
суспільні відносини, які є юридичним виразом фактичних суспільних
відносин, де одна сторона на основі правових норм вимагає від іншої
сторони виконання певних дій або утримання від них, а інша сторона
повинна виконати ці вимоги, що охороняються державою [1, с. 335].
Вони виникають, припиняються або змінюються на основі правових
норм, які впливають на поведінку людей і через неї реалізуються. Однією з характеризуючих ознак правовідносин є те, що суб’єкти правовідносин пов’язані між собою суб’єктивними правами і юридичними
обов’язками.
Такі загальнотеоретичні положення були покладені в основу дослідження сутності та структури цивільних процесуальних правовідносин. Вагомий вклад у дослідження проблем сутності цивільних
процесуальних відносин зробив відомий вчений-процесуаліст М.Й
Штефан. Він звертає увагу на те, що цивільні процесуальні правовідносини обумовлюються дією норм цивільного процесуального права, що впливають на поведінку осіб шляхом закріплення сукупності
кореспондуючих між собою суб’єктивних цивільних процесуальних
прав і обов’язків суду та учасників процесу, реалізація яких спричиняє виникнення, розвиток і припинення цього виду правовідносин
[2, с. 49]. Далі науковець робить висновок, що цивільні процесуальні
правовідносини – це врегульовані нормами цивільного процесуального права відносини, що виникають між судами як між собою, так
і з учасниками процесу – громадянами і організаціями в цивільному
судочинстві [2, с. 50].
Представники харківської школи права досліджуючи питання
сутності цивільних процесуальних правовідносин зазначали, що
це виникаючі на основі норм цивільного процесуального права інди-
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відуалізовані суспільні зв’язки між судом, що здійснює правосуддя,
та учасниками цивільного процесу, які характеризуються наявністю
юридичних прав і обов’язків і забезпечують справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних прав, а також виконання винесених рішень як частини судового розгляду [3, с. 396].
Звертає на себе увагу, що особливість цивільних процесуальних
правовідносин проявляється в тому, що зв’язки процесуального характеру виникають не між учасниками судової справи, а між судом
і учасниками справи, причому з кожним індивідуально. Відомо, що
права і обов’язки суду у відносинах з іншими суб’єктами зумовлені їх владними повноваженнями як державних органів судової влади, які здійснюють правосуддя. Суд не тільки розглядає справи, але й
контролює діяльність учасників судового процесу. Задля досягнення
мети цивільного судочинства – ефективного захисту прав особи, суд
роз’яснює їм права і обов’язки, попереджає про наслідки вчинення чи
не вчинення процесуальних дій та сприяє у здійсненні ними прав.
Отже, суд як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин вирішує окремі правові питання, що виникають у процесі розгляду справи
та ухвалює обов’язкові для виконання рішення, якими вирішено цивільний спір і здійснено захист прав, свобод та інтересів.
На думку О. В. Гетманцева, суд є обов’язковим і головним
суб’єктом цивільних процесуальних відносин і йому належить керівна
роль у процесі [4, с. 191]. А. Л. Паскар зауважує, що «цивільні процесуальні правовідносини не можуть існувати поза судом, оскільки саме
суд є єдиним державним органом, винятковою компетенцією якого є
здійснення правосуддя» [5, с. 56]. Ми підтримуємо позиції вчених,
які вважають, що суд є основним і обов’язковим суб’єктом цивільних
процесуальних правовідносин, на підставі чого невід’ємною передумовою виникнення цих правовідносин є правосуб’єктність суду. Зокрема, відповідне твердження ґрунтується і на тому, що саме на нього
покладено виконання головних завдань цивільного судочинства – 
справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення
цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів
юридичних осіб, інтересів держави (ст. 2 ЦПК України).
Безумовно, правосуб’єктність суду носить специфічний характер.
При дослідженні цього питання можуть виникнути питання, як саме
розглядати правосуб’єктність суду, адже суддя, здійснюючи правосуд-

211

Проблеми адаптації цивільного процесу України до міжнародних...

дя, уособлює в собі суд – орган державної влади і він, здійснюючи
правосуддя, діє від імені суду. Хоча в той же час суддя є і фізичною
особою, громадянином України.
У загальній теорії права зазначено, що суб’єкти права реалізують
свої права і обов’язки завдяки наявності у них правосуб’єктності, яка
є можливістю і здатністю особи бути суб’єктом правовідносин з усіма правовими наслідками. Правосуб’єктність разом із нормою права
та юридичним фактом є передумовою виникнення правовідносин [1,
с. 340]. Традиційно в юридичній літературі правосуб’єктність розглядається через єдність таких структурних елементів як правоздатність,
дієздатність та деліктоздатність. Правосуб’єктність фізичних та юридичних осіб визначається в їх правовому статусі, а правовий статус
державних органів в їх компетенції або, як прийнято говорити сьогодні повноваженнях.
В. В. Комаров відзначає, що абстрактної, єдиної для всіх процесуальної правосуб’єктності не існує, а правосуб’єктність суду, сторін,
третіх осіб, прокурора, свідків та ін. Правосуб’єктність є специфічною особливістю суб’єктів цивільного процесуального права, що робить їх носіями прав і обов’язків, надає можливість вступати в цивільні процесуальні правовідносини [6, с. 15].
Правосуб’єктність судових органів є строго визначеною залежно від виду судового органу і його функції. Кожен судовий орган, чи
то місцевий суд, суд апеляційної інстанції чи касаційної інстанції, наділяється властивими тільки йому юрисдикцією і комплексом повноважень. Компетенція судових органів є строго індивідуальною і цілеспрямованою, оскільки одні з них націлені на розгляд цивільних
справ по суті, другі – на перевірку судових рішень, що не набрали
законної сили, треті – на перевірку судових рішень, що набрали законної сили.
Так, В. В. Комаров зазначає, що процесуальна правосуб’єктність – 
це специфічна властивість суб’єктів цивільного процесуального права, яка дозволяє їм бути носієм прав та обов’язків, вступати у цивільні
процесуальні правовідносини. Вона є, так би мовити, ступенем реалізації норм цивільного процесуального права, реальною передумовою
виникнення цивільних процесуальних правовідносин, однак абстрактної, єдиної для всіх процесуальної правосуб’єктності не існує, а має
місце правосуб’єктність суду, сторін, третіх осіб, прокурора, свідків
тощо [3, с. 400].
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Можна погодитись із позицією О. В. Колісник, яка вказувала
на те, що правосуб’єктність суду має специфічний вияв, тобто у відповідності судового органу вимогам дотримання правил цивільної
юрисдикції та підсудності; у повноважності складу суду та окремих
його членів здійснювати правосуддя в цивільних справах, що обумовлена дотриманням вимог до формування певного складу суду і відсутністю обставин, які унеможливлюють здійснення ним правосуддя
[7, с. 13].
Якщо проаналізувати практику Європецського Суду, то «cуд» визначається як орган, наділений функціє правосуддя, яка полягає у вирішенні питань у межах його компетенції на основі верховенства
права і відповідно до процедур, які здійснюються у встановленому законом порядку(«Белілос проти Швейцарії). Цей орган не обов’язково
повинен бути складовою існуючої судової системи, однак він повинен
мати конкретні основні характерні ознаки, зокрема незалежність від
виконавчої влади та сторін по справі, відповідний термін виконання
повноважень його посадовими особами та судову процедуру, яка забезпечує відповідні гарантії у кожній конкретній справі(«Де Вільде,
Оомса і Версипа»). Те, що такий орган, крім здійснення правосуддя,
може мати й інші функції, не обов’язково означає, що він не є судом
(«Н. проти Бельгії») [8, с. 210].
Тож правосуб’єктність судових органів, як органів державної влади є строго визначена в залежності від виду судового органу і його
функцій. Така позиція ґрунтується на положеннях ст. ст. 6, 124 Конституції України [9], згідно яких влада розподіляється на законодавчу,
виконавчу та судову та правосуддя від імені держави можуть здійснювати виключно суди. Закон України «Про судоустрій та статус суддів» від 02.06.2016 р. [10] ч. 3 ст. 17 визначає, що систему судоустрою
складають: місцеві суди; апеляційні суди; Верховний Суд. Цілком логічним є висновок про те, що кожен з цих органів наділяється спеціальними повноваженнями, якими користується під час здійснення
правосуддя.
Підводячи підсумки ми можемо зробити наступні висновки.
Суд є обов’язковим суб’єктом цивільних процесуальних правовідносин і його особливий статус визначається конституційними приписами про те, що це єдиний орган влади, наділений компетенцією
здійснювати правосуддя в Україні. Саме суд виконує завдання цивільного судочинства щодо розгляду та вирішення цивільних справ.
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Правосуб’єктність суду проявляється через його повноваження, належно визначену юрисдикцію та склад суду.
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НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ЗАВДАНЬ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
Відповідно до ст. 2 Цивільного процесуального кодексу України
(надалі – ЦПК) завданнями цивільного судочинства є справедливий,
неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ.
Далі в цій статті законодавець визначає мету такого завдання – захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів
держави [1].
В літературі, як правило, аналіз співвідношення завдань цивільного судочинства і мети не розрізняють і аналізують як тотожні категорії. Так, автори одного з науково-практичних коментарів ЦПК стверджують, що: «Захист прав, свобод та інтересів слід відрізняти від їх
охорони. Саме в ній вбачалося основне завдання судочинства за ЦПК
1963 р. (ст. 2). Охорона прав та інтересів має на меті запобігти їх порушенню. Охорона здійснюється шляхом встановлення відповідних
норм права, правових стимулів, заборон тощо» [2, с. 2]. Зазначений
підхід у визначенні завдання цивільного судочинства є характерним
і для інших авторів [3, с. 7].
Видається, що ототожнення мети і завдання судочинства, певною мірою, продукується проблемами тлумачення цих слів фахівцями-дослідниками синонімічних рядів. З іншого боку, дослідники
права не можуть робити висновки без врахування загальновідомих
об’єктивних законів поведінки і діяльності людини та соціуму в цілому, співвідношення понять мета, завдання у загальновизнаних і сталих
філософських дослідженнях. Так, слово «завдання» укладачі Нового
тлумачного словника української мови розглядають не лише як визначений, запланований для виконання обсяг роботи (1), але й як мета,
замисел (2) [4, с. 46]. З іншого боку, не менш авторитетне видання сло-
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во «мета» не визнає складовою синонімічного ряду лексичної одиниці
«завдання» [5, с. 510]. На думку дослідників, синонімом слова мета
(те, до чого хтось прагне, чого хоче досягти) є слово ціль. Причому домінантою цього синонімічного ряду є слово мета [6, с. 866].
Інші дослідники цивільного процесу, аналізуючи співвідношення
категорій завдання і мета цивільного судочинства приходять до висновку, що метою обумовлюються завдання цивільного судочинства
[7, С. 6]. Видається і в цьому випадку не можна в повній мірі погодитись з висновком, що мета обумовлює завдання.
Як ми зазначали, мета – це те, до чого хтось прагне, чого хоче досягти, а завдання – визначений, спланований обсяг роботи [6, с. 510].
Дослівне ж відтворення і аналіз завдання цивільного судочинства, визначеного у ст. 2 ЦПК, дає підстави говорити лише про завдання розглядати і вирішувати справи у певний спосіб або певними засобами.
В контексті мети сучасного цивільного судочинства – захисту прав
і т. і., видається, що в цьому випадку законодавець визначив не завдання, а способи дій, або засоби за допомогою яких досягається певна
мета. В енциклопедичних філософських джерелах зазначається, що
мета – усвідомлене передбачення бажаного результату діяльності,
яке зумовлює пошук засобів і шляхів його досягнення [8, с. 371].
Проблема органічної єдності, взаємодоповнюваності «мети» і «засобів» та результату діяльності пов’язана із суперечливим розумінням
взаємозв’язку потреб, інтересів та ціннісних орієнтацій. Не є винятком з цього проблеми нормативного регулювання процедури розгляду
і вирішення в судах справ приватного характеру. Особливо це притаманно суспільствам перехідного періоду до яких, безперечно відноситься Україна.
Незважаючи на такий підхід у визначені мети судочинства і загальнодемократичних засобів досягнення цієї мети, необхідно визнати, що законодавець невдало позначив в ст. 2 ЦПК засоби досягнення
мети цивільного судочинства шляхом залучення слово «завдання»,
яке не відображає правову сутність цього явища, а з іншого боку суперечить мовним, формально-логічним правилам про способи позначення понять, категорій. Видається, що мета судочинства має визначати засоби реалізації такої мети а не завдання. При цьому засоби
реалізації мети цивільного судочинства мають носити не вичерпний,
а відкритий перелік, зокрема через позначення верховенства права
як принципу досягнення мети в цивільному судочинстві.
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Способи або засоби досягнення мети сучасного цивільного судочинства при розгляді і вирішення цивільних справ полягають
в тому, що такий розгляд буде справедливий, неупереджений та своєчасний. Незважаючи на оціночний характер вищенаведених категорій
їх розуміння не повинно викликати проблем. Вказані умови судочинства визначені в ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (надалі – ЄКПЛ) [9, с. 924] і вони неодноразово
застосовувались Європейським судом з прав людини, в тому числі
знайшли змістовне висвітлення в більш ніж 200 рішеннях цього суду
[10] в справах про порушення державою Україна ст. 6 ЄКПЛ. Звісно
умови судочинства, викладені в ст. 2 ЦПК (справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення справ) і в § 1 ст. 6 ЄКПЛ
(право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного
строку незалежним і безстороннім судом) дослівно не збігаються, але
по своїй суті вони визначають однакові стандарти судочинства.
Відповідно до ЄКПЛ справедливий розгляд справи передбачає
розгляд справи з дотриманням усіх правових норм національного законодавства та доступності правосуддя. В цьому аспекті справедливий
і правильний розгляд справи збігаються, але справедливий розгляд
справи не вичерпується лише цими аспектами. Звісно, відсутність інституту апеляцій і касації у радянському цивільному судочинстві, так
само заперечення доктрини розподілу державної влади, а отже відсутність незалежного і безстороннього суду, перекреслюють подальші
спроби знайти спільні риси у способах забезпечення мети цивільного
судочинства на різних історичних етапах розвитку законодавства, що
регулює цивільне судочинство в Україні. Попри ці негативні висновки однаковим за змістом, на мою думку, засобом забезпечення мети
цивільного судочинства є принцип швидкого або своєчасного розгляду і вирішення цивільних справ. В ЦПК 1963 р. в редакції Закону від
15.12.1992 р. хоч і не йдеться про швидкий або своєчасний розгляд
справи в контексті завдання цивільного судочинства, однак це питання було вирішено у ст. 148 ЦПК 1963 р, де законодавець чітко визначив строки розгляду справ відповідно до категорії справ. Необхідно
зазначити, Цивільний процесуальний кодекс У.С.С.Р. 1924 р. [11] так
само Статут цивільного судочинства Російської імперії взагалі не визначали строки розгляду цивільних справ[12]. Загальновідомо про
причини, що спонукали законодавця нормативно запровадити строки розгляду цивільних справ або визнати межі своєчасного розгляду
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справ, лише нагадаємо, що вони (причини) лежать в економічній площині безвідносно до політичного устрою держави та інших ідеологічних та політичних факторів.
Реалізація принципу своєчасного розгляду і вирішення цивільних справ є актуальною проблемою цивільного судочинства України.
Не будемо зупинятися на причинах виникнення цього явища, а лише
зазначимо, що ця проблема виникла не вчора і в меншій мірі є проблемою процесуального характеру. Попри такий висновок, подолання ганебної практики несвоєчасного розгляду цивільних справ можна частково вирішити виключно процесуальними засобами. В цьому
контексті не буде зайвим звернутися хоча б до вітчизняних першоджерел цивільного процесу. Необхідно згадати, що багато новел ЦПК – 
це відтворення процесуальних інститутів минулого. В контексті
предмету нашого дослідження не буде зайвим нагадати, що інститут
заочного розгляду справи був одним з ефективних засобів прискорення розгляду цивільних справ в Російській імперії і багато в чому є
більш вдало і повно унормований ніж діючий в ЦПК.
Розробники Статуту цивільного судочинства Російської імперії
усвідомлювали, що цивільний процес має задовольняти двом основним вимогам – швидкості провадження справи і всебічності його
розгляду. В свій час А. М. Гольмстен зазначав, що створити один порядок провадження, один тип процесу недоцільно, оскільки в окремих
випадках застосування всіх стадій процесу це зайве, з огляду на простоту справи, або це на шкоду, з огляду на необхідність швидкого вирішення, або це несправедливо, з огляду на небажання сторін застосування всіх стадій процесу. Далі вказаний автор підкреслює, що ось
чому в законодавстві багатьох держав допускається, поряд з загальним, і скорочений порядок розгляду справ [13, С. 326–327]. Незважаючи, що з того часу минуло століття, проблема скороченого порядку
розгляду цивільних справ як механізму розвантаження судів в новітню історію сучасної України в літературі майже не обговорювалась.
Видається, що запровадження скороченого процесу розгляду цивільних справ – це реальний резерв покращення ситуації без витрачання додаткових ресурсів і особливо це важливо в сучасних кризових
умовах.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧУ ПРАВА
НА ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ: АДАПТАЦІЯ
ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
СПРАВЕДЛИВОГО ПРАВОСУДДЯ

...

Ратифікація Україною цілого ряду міжнародних актів покладає
на нашу державу обов’язок неухильного додержання зобов’язань
за цими міжнародно-правовими документами та необхідність приведення національної правової системи у відповідність до міжнародного законодавства для забезпечення реального гарантування права
на судовий захист та створення рівних умов доступу до правосуддя.
У зв’язку з реформуванням Цивільного процесуального кодексу
України (текстом далі – ЦПК) особливої актуальності набуло питання адаптації цивільного процесу України до міжнародних стандартів
справедливого правосуддя. У цьому контексті, слід окреслити окремі питання доступу до правосуддя одного із основних і обов’язкових
учасників справ позовного провадження – відповідача у цивільному
процесі України.
Відповідно до стандартів Європейського суду з прав під доступом
до правосуддя людини слід розуміти здатність особи безперешкодно
отримати судовий захист як доступ до незалежного і безстороннього
вирішення спорів за встановленою процедурою на засадах верховенства права.
Для відповідача в цивільному процесі України доступ до правосуддя, перш за все, проявляється в праві на забезпечення справедливого судового розгляду. Це право закріплене як в національному
законодавстві (ч. 5 ст. 55 Конституції України; ч. 1 ст. 4 ЦПК), так
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і Міжнародним пактом про громадянські і політичні права [2] та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (ч. 1 ст. 6
Конвенції) [1].
Основним процесуальним способом, яким відповідач здійснює
захист свого права є заперечення проти позову. Варто зазначити, що
в чинному ЦПК це поняття набуло дещо іншого значення та форми,
в порівнянні з «запереченням», яке давно склалося в процесуальній
доктрині. Нині, заперечення відповідача проти заявлених позивачем вимог реалізується у формі таких заяв по суті справи як відзиву
(ст. 178 ЦПК), та заперечення (180 ЦПК). Це основні процесуальні
заяви по суті справи, якими відповідач користується в цивільному
процесі, і такі процесуальні способи мають бути найбільш чітко врегульовані цивільним процесуальним законодавством для належного
доступу відповідача до правосуддя.
Основним процесуальним документом, в якому відповідач може
викласти свої заперечення проти позову є відзив на позовну заяву.
У ЦПК передбачене право відповідача на подачу відзиву (ч. 4 ст. 174
ЦПК), але з іншого боку, неподання відзиву фактично позбавляє відповідача можливості обґрунтувати заперечення проти заявленого позову. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом
строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 8 ст. 178 ЦПК). Визначеність поважності причин пропущення строку в який необхідно надати відзив, залишається суб’єктивним
фактором, який визначає суд. Також, неподання відповідачем відзиву, є однією з істотних умов для проведення судом заочного розгляду
справи.
Відповідно до ст. 179 ЦПК позивач подає відповідь на відзив
в строк, встановлений судом. Наступним процесуальним документом, який має надати відповідач є заперечення на відповідь на відзив.
У запереченні відповідач викладає свої пояснення, міркування, аргументи і мотиви визнання чи відхилення викладеної у відповіді на відзив позиції позивача. До заперечення встановлюються такі ж правила
оформлення як і до відзиву.
У параграфі 2 Глави 1 Розділу ІІІ ЦПК передбачений інший вид
заперечень, як заяв з процесуальних питань. Різниця між цими запереченнями полягає в тому, що заперечення на відповідь на відзив
є заявою по суті справи і має подаватися в обов’язковій письмовій
формі, з дотриманням вимог частин 3–5 ст. 178 ЦПК. Для запере-
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чень з процесуальних питань (ст. 183 ЦПК) встановлені інші вимоги, які допускають подачу заперечення як в письмовій так і в усній
формі (ч. 2 ст. 182 ЦПК). Недотримання вимог письмової форми такого заперечення передбачає повернення його заявнику без розгляду
(ч. 4 ст. 183 ЦПК), чого не можна сказати про відзив чи заперечення
на відповідь позивача на відзив, щодо яких не передбачено повернення через недотримання вимог до його змісту. Тому, з метою уникнення
плутанини із запереченнями з процесуальних питань, вважаємо за доцільне, змінити назву статті 180 ЦПК «Заперечення», та викласти
її в такій редакції: «Заперечення відповідача на відповідь на відзив».
Однією зі сфер що носить найбільш проблемний характер та створює практичні перешкоди доступу до правосуддя, є недостатність
правової допомоги, зокрема, як у справі Ейрі проти Ірландії (Airey v.
Ireland) [5].
Право на справедливий судовий розгляд охоплює право кожного
на доступ до правосуддя. З 1 січня 2019 року вводиться адвокатська
монополія вже і в судах першої інстанції і відповідач зможе захистити
свої інтереси самостійно або користуватися допомогою представника лише в малозначних справах. Якщо ж справа не є малозначною,
то такі вимоги до відзиву та заперечення фактично зобов’язують відповідача звертатися за правовою допомогою, якщо він розраховує
на ухвалення судом позитивного рішення у справі. Аналогічною є ситуація щодо заяв з процесуальних питань, де до письмової форми заяви (клопотання, заперечення) законодавцем передбачено ряд вимог
(ст. 182, ст. 183 ЦПК), недодержання яких призводить до повернення
її заявнику без розгляду.
Тому, якщо відповідач не володіє необхідними юридичними знаннями для складання процесуальних документів, не входить до переліку суб’єктів права на безоплатну (вторинну) правову допомогу
та не має фінансової можливості оплатити послуги адвоката, відповідно, він не може повноцінно захистити свої інтереси в суді.
Варто зазначити, що Європейський суд з прав людини витлумачивши положення Конвенції у своїх рішеннях вказав на те, що право
на доступ до правосуддя не є абсолютним та може бути обмежене, тобто держави мають право установлювати обмеження на потенційних
учасників судових розглядів, але ці обмеження повинні переслідувати
законну мету, бути співрозмірними й не настільки великими, щоб спотворити саму сутність права (Ashingdane v. the United Kingdom) [6].
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На підставі викладеного, можемо відзначити, що право на доступ
до правосуддя випливає із принципу міжнародного права, та є одним з найважливіших елементів права на судовий захист. І Україна,
як держава-учасниця Конвенції, має в повній мірі забезпечити це право для всіх учасників судового процесу.
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ
АРБІТРАБІЛЬНОСТІ
КОРПОРАТИВНИХ СПОРІВ
Вирішення спорів шляхом звернення до міжнародного комерційного арбітражу є доволі популярним у корпоративному середовищі. Переваги арбітражу для учасників корпоративних відносин є очевидними: швидкість розгляду, конфіденційність, можливість вибору арбітра,
який спеціалізується у сфері корпоративного права та управління тощо.
Свідченням популярності арбітражного розгляду корпоративних
спорів є численні статистичні дані. Так, у ФРН третина усіх корпоративних спорів розглядається третейськими судами [1]. До того ж,
наразі можемо констатувати тенденцію до збільшення кількості корпоративних договорів, які містять арбітражне застереження.
Протягом останніх років у міжнародному комерційному обороті
арбітраж став однією з небагатьох альтернатив розгляду корпоративних спорів, зважаючи на наведені вище переваги вирішення відповідної категорії спорів міжнародним комерційним арбітражем.
Водночас, не усі правопорядки з однаковою лояльністю сприйняли можливість надання учасникам корпоративних відносин права
на звернення до третейського суду. Зокрема, доволі складними для
вирішення виявилися спори, пов’язані з реалізацією прав учасників
господарських товариств на управління юридичною особою.
Однією з ознак авторитетного міжнародного арбітражу є можливість передачі на його розгляд широкого кола економічних, у тому
числі корпоративних, спорів.
Зауважимо, що у багатьох правопорядках арбітрабільність спорів
для міжнародного комерційного арбітражу та внутрішнього арбітражу (третейського суду) визначається по-різному.
Так, Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» [2]
у ч. 4 ст. 1 передбачає можливість прямої заборони на розгляд певних
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спорів у міжнародному арбітражі шляхом закріплення цієї заборони
у законі. У випадку відсутності такої заборони згідно з ч. 2 ст. 1 даного закону до міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою
сторін передаватися: (а) спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних
та інших видів міжнародних економічних зв’язків, якщо комерційне
підприємство хоча б однієї із сторін знаходиться за кордоном, а також (б) спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних
об’єднань та організацій, створених на території України, між собою,
спори між їх учасниками, а так само їх спори з іншими суб’єктами
права України.
Господарський процесуальний кодекс України [3] не передбачає арбітрабільності корпоративних спорів, за винятком норми абз. 1 ч. 2 ст. 22, відповідно до якої спори, передбачені п. 3
ч. 1 ст. 20 ГПК, що виникають з договору, можуть бути передані
на вирішення міжнародного комерційного арбітражу лише на підставі арбітражної угоди, укладеної між юридичною особою та всіма її учасниками.
Разом з тим, ГПК не зазначає про те, чи повинна означена угода
викладатися у вигляді окремого договору або її може бути включено
до статуту юридичної особи у формі арбітражного застереження. Також у чинному законодавстві України відсутня будь-яка конкретизація змістовної частини такої угоди.
Питання щодо арбітрабільності предмета спору може становити
певну складність, якщо спір слідує з відносин, які не можна однозначно кваліфікувати в якості цивільно-правових. Разом з тим, корпоративні відносини в цілому, та акціонерні угоди зокрема, безсумнівно, належать до числа цивільно-правових. Таким чином, їх необхідно
вважати арбітрабільними.
На думку Д. В. Степанова, навряд чи будь-який правопорядок допустив би арбітрабільність абсолютно усіх корпоративних спорів,
однак жоден розвинутий правопорядок не знає повної неарбітрабільності таких спорів [4].
Невизнання можливості розгляду корпоративних спорів у міжнародному комерційному арбітражі зумовлює створення холдингових
корпоративних структур національних компаній в зарубіжних юрисдикціях, законодавство яких надає можливість передавати корпоративні спори на розгляд міжнародного комерційного арбітражу.
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Зауважимо, що значна кількість акціонерів українських компанійсуб’єктів великого підприємництва є іноземними юридичними особами і, відповідно, у випадку укладення між ними арбітражних угод,
відповідні спори підпорядковуватимуться іноземному праву.
В контексті означеної проблематики значний інтерес становить
досвід вирішення питань арбітрабільності корпоративних спорів у зарубіжних правопорядках. За ознакою визнання арбітрабільності корпоративних спорів зарубіжні правопорядки можна поділити на три
групи.
До першої групи належать країни, в яких корпоративні спори повністю виключені з компетенції третейських судів. В якості прикладу
можна навести Венесуелу. Невизнання арбітрабільності корпоративних спорів, перш за все, зумовлене бажанням держави «захистити»
юридичних осіб-резидентів від необхідності виконання рішень міжнародного арбітражу. Зазначимо, що подібна державна політика, як правило, зумовлює негативні наслідки, оскільки впливає на інвестиційну
привабливість держави. Вочевидь, іноземні інвестори усвідомлюють
ризики передачі спору з великими державними корпораціями на вирішення національного суду відповідної держави.
Другу групу країн можна визначити помірковано проарбітражною. До них належать Франція, Швейцарія, Бельгія та Австрія. Загалом в означених правопорядках визнаються дійсними арбітражні
застереження у засновницьких документах у спорах, які стосуються
легітимності рішень, що приймаються загальними зборами учасників
товариства з обмеженою відповідальністю. Водночас, арбітрабільність корпоративних спорів ставиться під сумнів у випадках, коли
третейська угода або арбітражне застереження про розгляд внутрішніх корпоративних спорів міститься у засновницьких документах, які
підписуються, як правило, лише засновниками відповідної юридичної
особи. Особи, які стають учасниками згодом (наприклад, внаслідок
придбання корпоративних прав), зазвичай не підписують відповідні
засновницькі документи і, відповідно, у випадку виникнення спору
означене вище положення засновницьких документів надає можливість уникнути виконання арбітражного рішення.
До третьої групи належать країни, які мають найбільш проарбітражні концепції арбітрабільності. До таких країн належать Італія
та Фінляндія, формальні вимоги до дійсності арбітражних угод у яких
є максимально спрощеними.
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Так, відповідно до ст. 34 (1) Законодавчого Декрету Італії від
17 січня 2003 р. статут компанії може передбачати, що всі спори між
учасниками та спори між учасниками та компанією будуть вирішуватися шляхом арбітражу [5].
Відповідно до розділу 3 (1) глави 24 Акту про товариства з обмеженою відповідальністю Фінляндії 2006 р. положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю про арбітражний порядок вирішення спорів є обов’язковим для самого товариства, його учасників,
ради директорів, наглядової ради, управляючого директора, аудиторів
компанії в якості арбітражного застереження, передбаченого законом
«Про арбітраж». До того ж, положення статуту про звернення до арбітражу у спорах щодо права на викуп або щодо ціни викупу також є
обов’язковими для сторін у спорі [6].
Тенденція до визнання дійсності арбітражних застережень у статутних документах, що стосуються корпоративних спорів, спостерігається у ФРН [7].
Можливість передачі до міжнародного комерційного арбітражу
широкого кола корпоративних спорів допускається і у Швеції. Так,
відповідно до ст. 1 Арбітражного Акту Швеції 1999 р. предметом арбітражного розгляду можуть бути будь-які спори, з яких сторони можуть укласти мирову угоду [8].
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що у 1999 р. Комісія ООН
з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) визначила проблему арбітрабільності в якості одного з напрямків подальшої уніфікаційної
роботи. Однак, вказане дослідження не отримало належного продовження, оскільки деякими державами питання арбітрабільності розглядається як втручання у внутрішнє правове регулювання.
Разом з тим, визнання арбітрабільності корпоративних спорів вбачається обґрунтованим і повинно мати наслідком суттєве збільшення
арбітражної і, як наслідок, інвестиційної привабливості держави.
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Цивільний процесуальний кодекс України, викладений в новій
редакції (далі – ЦПК), передбачає можливість як вирішення окремих
процесуальних питань, так і розгляд справи без повідомлення сторін.
У зв’язку з цим постає питання доцільності зазначених положень в контексті п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних
свобод (надалі – ЄКПЛ), оскільки Європейський суд з прав людини
(надалі – ЄСПЛ) до поняття «публічність» включає проведення судових засідань у відкритому режимі, що серед іншого вимагає завчасного
повідомлення сторін про слухання справи. Вбачається, що, відшукуючи відповідь на окреслене вище питання, слід окремо аналізувати
дотримання гарантій справедливого судового розгляду при вирішенні
окремих процесуальних питань в межах автономних судових процедур
та при розгляді справи по суті чи перегляді судового рішення. Наведене
можна пояснити тим, що п. 1 ст. 6 ЄКПЛ має свою сферу застосування,
яка визначена «спірністю» прав та обов’язків цивільного характеру.
Слід відмітити, що до 2009 р. ЄСПЛ не вважав вжиття заходів забезпечувального характеру або проміжні розгляди такими, що призводять до «вирішення» спору й, відповідно, не проводив оцінювання
діяльності суду з точки зору її відповідності вимогам справедливого
судового розгляду. Разом з тим у у справі Micallef v. Malta ним була
сформульована «оновлена» позиція, відповідно до якої застосування
п. 1 ст. 6 ЄКПЛ до таких заходів залежить від дотримання сукупності
умов. По-перше, право, з приводу якого виникає спір та яке зачіпається під час застосування забезпечувальних заходів, повинно бути
«цивільним» в розумінні ЄКПЛ. По-друге, такі заходи мають бути та-
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кими, що тим чи іншим чином визначають права та обов’язки, які є
об’єктом судового розгляду. Як приклад, у справі Kübler v. Germany,
в якій заявник оскаржував відхилення його заявки на участь у конкурсі щодо зайняття посади адвоката-нотаріуса й просив тимчасово
заборонити відповідачу проводити конкурс, ЄСПЛ поширив на процедуру забезпечення позову вимоги п. 1 ст. 6 ЄСПЛ, оскільки їх недотримання (несвоєчасне виконання судового рішення про забезпечення позову) призвело у подальшому до неможливості поновлення
права заявника щодо допуску до участі у конкурсі, оскільки кількість
посад, щодо яких він проголошувався, була обмеженою, й вони всі
були зайняті на момент ухвалення рішення у справі на користь заявника. ЄСПЛ в цій справі виходив з того, що зазначена процедура
похідним чином впливала на вирішення «спору про цивільні права
та обов’язки». В той же час у справах Štokalo and Others v. Croatia,
Imobilije Marketing D. D.D. and Ivan Debelić v. Croatia ЄСПЛ підкреслив, що тимчасові заходи, що забороняють відчуження або встановлюють певні обтяження щодо майна з метою забезпечення майбутнього
виконання з точки зору їх наслідків створюють певні «зарезервовані»
права, що не призводять ані до повного, ані до часткового задоволення вимог заявника.
Аналіз наведених позицій ЄСПЛ дає можливість дійти до висновку, що вирішення питань про підсудність справи, у якій однією зі сторін є суд або суддя суду (ч. 1 ст. 26 ЦПК), про відвід судді
(ч. 8 ст. 40 ЦПК), забезпечення доказів (ч. 4 ст. 118 ЦПК), поновлення чи продовження строків (ч. 3 ст. 127 ЦПК), внесення виправлень
описок та арифметичних помилок у судовому рішенні (ч. 1 ст. 169
ЦПК), примусового проникнення до житла чи іншого володіння особи (ч. 1 ст. 439 ЦПК), про надання дозволу на добровільне виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу (ч. 3 ст. 480 ЦПК)
може відбуватися без повідомлення сторін, що не буде призводити
до порушення гарантій справедливого судового розгляду, оскільки
на дані процедури дія п. 1 ст. 6 ЄКПЛ не поширюється через відсутність «спору про права та обов’язки цивільного характеру». Окреслені вище питання мають не матеріально-правовий, а процесуальний
характер й, відповідно, не відповідають першому критерію, сформульованому в справі Micallef v. Malta.
В той же час такий висновок не може бути зроблений щодо порядку забезпечення позову, оскільки потреба в проведенні усного
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судового засідання за участю сторін має визначатися залежно від
взаємозв’язку між суб’єктивним правом, що виступає об’єктом захисту, та способами забезпечення позову (ч. 1 ст. 150 ЦПК). Так, якщо
останні безпосередньо пов’язані з ним, впливають на майбутню його
реалізацію й їх невжиття повністю унеможливлює виконання рішення
суду й, відповідно, ставить під сумнів не лише ефективність судового захисту прав, а й по суті право на доступ до суду, суддя повинен
вирішувати питання про забезпечення позову з повідомленням сторін або потенційних учасників майбутньої справи (ч. 4 ст. 153 ЦПК).
Мова йде про такі способи як заборону вчиняти певні дії, зупинення
продажу арештованого майна, якщо подано позов про визнання права
власності на це майно і про зняття з нього арешту. Разом з тим, якщо
забезпечення позову вживається внаслідок існування ймовірності виникнення обставин, які ускладнять виконання судового рішення, але,
при цьому, повністю не виключать його можливості, суд може керуватися п. 1 ст. 153 ЦПК і розглядати заяву без повідомлення учасників
справи.
Частина 5 ст. 279, ч. ч. 1, 2 ст. 369, ч. 1 ст. 401, ч. 1 ст. 402 ЦПК
встановлюють, що розгляд справи в порядку спрощеного позовного
провадження, апеляційної скарги на рішення суду у справах з ціною
позову менше ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, апеляційних скарг на ухвали суду, зазначені в п. п. 1, 5, 6, 9, 10,
14, 19, 37–40 ч. 1 ст. 353 ЦПК, проведення попереднього розгляду
справи судом касаційної інстанції, розгляд касаційної скарги проводяться без повідомлення сторін. При визначенні відповідності цих положень п. 1 ст. 6 ЄКПЛ слід враховувати наступне.
По-перше, ЄСПЛ виходить з того, що проведення усного судового засідання як таке необхідне не лише задля заслуховування показань свідків, але й для того, щоб у позивача була можливість викласти
свою позицію усно (Göç v. Turkey, § 48). Таким чином, право на усне
слухання слід вважати одним з елементів, що забезпечує процесуальне рівноправ’я сторін (Margaretić v. Croatia, § 127–128).
По-друге, наявність обставин виключного характеру може виправдати відступ від усного слухання (Martinie v. France [GC]).
До них належать справи, в яких відсутні питання щодо достовірності
оспорюваних фактів (Döry v. Sweden, § 37); мають розглядатися прості правові питання обмеженого характеру (Allan Jacobsson v. Sweden
(no. 2), § 48–49) або які не є особливо складними (Varela Assalino
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v. Portugal (dec.); підлягають розв’язанню суто технічні питання
(Schuler-Zgraggen v. Switzerland, § 58). При цьому суд в обов’язковому
порядку в своєму судовому рішенні повинен мотивувати наявність таких обставин й, відповідно, відсутність потреби в проведенні усного слухання (Pönka v. Estonia, § 30). В той же час проведення усних
слухань є необхідним, коли юрисдикція суду поширюється на питання права та важливі фактичні обставини (Fischer v. Austria, § 44) або
оцінці підлягає правильність встановлення фактів іншими органами
(Malhous v. Czech Republic [GC], § 60); якщо суду необхідно сформувати власне враження про сторону, надавши їй можливість пояснити
свою позицію (Miller v. Sweden, § 34); для того, щоб суд міг отримати
роз’яснення щодо деяких аспектів (Fredin v. Sweden (no. 2), § 22).
По-третє, ЄСПЛ допускає можливість відмови від права на усний
розгляд справи, але така відмова повинна бути зроблена в недвозначній формі і не має суперечити будь-якому значимому суспільному інтересу. Вона може бути виражена прямо чи побічно шляхом мовчання
(Håkansson and Sturesson v. Sweden, § 66–67). Однак не має значення, чи заявляла особа клопотання про публічний розгляд справи, якщо
національне законодавство, що застосовується, прямо виключає таку
можливість (Eisenstecken v. Austria, § 33). Разом з тим, якщо сторона
заявляє клопотання про проведення усного слухання з обґрунтуванням необхідності цього, посилаючись на потребу або заслуховування
свідків, або дачі власних пояснень, суд повинен провести усний розгляд справи, якщо не зможе обґрунтувати наявність виключних обставин, про які вже зазначалося (Pönka v. Estonia, § 38).
По-четверте, відсутність усного слухання в суді апеляційної та касаційної інстанції може бути виправдано за умови, що воно проводилося в суді першої інстанції (Helner v. Sweden, § 36), тобто при перегляді судових рішеннях в провадженнях, в яких розглядаються лише
питання права, відсутність у сторони можливості бути заслуханою
особисто може відповідати п. 1 ст. 6 ЄКПЛ (Miller v. Sweden, § 30).
Виходячи з наведеного, на наш погляд, можна зробити висновок, що розгляд справи без повідомлення сторін за умови, якщо ними
не було заявлено клопотання про розгляд справи в судовому засідання, сам по собі не суперечить в розумінні ЄСПЛ не призводить до порушення п. 1 ст. 6 ЄКПЛ.
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Одним із найважливіших завдань, що стоять перед українською
владою та суспільством є побудова демократичної, правової держави.
«Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних
правових інститутів на 2015–2020 роки» [1] передбачає, що серед
першочергових реформ, які необхідно впровадити, особлива увага
приділяється судовій реформі, метою якої є утвердження такого правопорядку, який ґрунтується на високому рівні правової культури
в суспільстві, діяльності всіх суб’єктів суспільних відносин на засадах верховенства права та захисту прав і свобод людини, а в разі їх
порушення – справедливого їх відновлення в розумні строки. Внаслідок реалізації зазначеної Стратегії судова система України та суміжні
правові інститути відповідатимуть стандартам і передовим практикам
Європейського Союзу.
Таким чином, в Україні триває системне реформування судочинства, зокрема і цивільного, з урахуванням не лише національного досвіду, а й міжнародних та європейських стандартів.
Поняття міжнародних стандартів в юридичній науці найчастіше
застосовується щодо захисту прав людини. Так, на думку О. В. Скрипнюка права та свободи, які містяться у Європейській конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод – це мінімальні європейські стандарти у сфері прав людини [2, с. 55]. Водночас, С. В. Васильєв вбачає в практиці Європейського суду з прав людини «європейські стандарти» судового захисту прав людини, зводячи зміст
стандартів до судових рішень [3].
З 15 грудня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Ци-
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вільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного
судочинства України та інших законодавчих актів», яким у зазначені
кодекси були внесені нові положення щодо законодавства, відповідно
до якого суд вирішує справи. Зокрема, відповідно до ч. 4 ст. 10 Цивільного процесуального кодексу України суд застосовує при розгляді
справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод
1950 року і протоколи до неї, згоду на обов’язковість яких надано
Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав
людини як джерело права.
Судова практика України свідчить про те, що незважаючи на наявні проблеми (офіційному перекладу та оприлюдненню підлягають
лише остаточні рішення ЄСПЛ у справах проти України), суди все
більше застосовують висновки Європейського суду з прав людини
у справах, які стосуються інших країн.
При винесенні рішень у цивільних справах, суди, здебільшого,
застосовують висновки ЄСПЛ з питань додержання вимог статті 1
Першого протоколу (захист права власності). Наприклад, при розгляді спорів про визнання незаконними та скасування рішень, визнання
державного акта недійсним та витребування земельної ділянки у ряді
випадків містяться посилання на висновки, викладені у рішеннях
ЄСПЛ від 27 листопада 2007 року у справі «Хамер проти Бельгії» (заява № 21861/03) та «Депаль проти Франції» від 29 березня 2010 року
(заява № 34044/02).
У таких справах позовні вимоги обґрунтовуються тим, що оскаржувані рішення про надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд
(присадибні ділянки) були прийняті з порушенням норм земельного
та водного законодавства.
У справах «Хамер проти Бельгії» та «Депаль проти Франції» ЄСПЛ
констатував відсутність порушень статті 1 Першого протоколу і вказав, що політика облаштування території та охорони навколишнього
середовища, де переважаюче значення має загальний інтерес, надає
державі ширшу свободу розсуду, ніж це має місце при регулюванні виключно цивільних прав. Навколишнє природне середовище є цінністю, і економічні вимоги та, навіть, основоположні права, такі як право
власності, не мають превалювати над природоохоронними вимогами.
Зазначені висновки не викликають жодного сумніву, однак необхідно наголосити, що вони зроблені з урахуванням конкретних об-
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ставин справи. Зокрема, у справі «Хамер проти Бельгії» було встановлено, що у 1967 році батьки заявниці самовільно побудували
будинок у лісовій зоні щодо якої застосовувалась заборона на будівництво. Законодавство Бельгії не передбачає можливості узаконення
такого будівництва з урахуванням безспірної недоторканості лісової
зони. Більш того, на відміну від справ, де мала місце неочевидна
згода влади, у цій справі будь-який офіційний дозвіл на будівництво
відсутній.
У справі «Депаль проти Франції» судами встановлено, що заявник
і його дружина придбали у 1960 році житловий будинок, частково побудований на ділянці узбережжя, що відноситься до категорії прибережної суспільної власності. Низка рішень, які дозволяли тимчасове
заняття прибережної суспільної власності, на певних умовах регулярно поновлювалися до грудня 1992 року, надаючи заявникам законний
доступ до власності. На думку ЄСПЛ заявник не міг не знати про
те, що дозвіл на приватне володіння ділянкою в публічних угіддях
в якийсь момент може бути йому не продовжено і що вимога знести
будинок може розглядатися як регулювання користування власністю з метою, що відповідає загальному інтересу. Відмова продовжити дозволи і покладений на заявника обов’язок привести місцевість
в стан, що передував будівництву будинку, зроблені з метою послідовного і більш суворого дотримання закону з точки зору необхідності
захистити прибережну зону і публічне користування нею, а також виконати правила забудови.
Водночас національні суди посилаються на вказані рішення
ЄСПЛ і тоді, коли право власності на спірні земельні ділянки особи
набули у спосіб, який за формальними ознаками має вигляд законного: юридичне оформлення права власності відповідачів на землю
стало можливим у результаті прийняття органом виконавчої влади
низки рішень та наступного укладення договорів купівлі-продажу.
За таких обставин у деяких справах виникає сумнів, чи не порушила
держава принцип належного урядування, а тому дискусійним є посилання у них на рішення ЄСПЛ «Хамер проти Бельгії» та «Депаль
проти Франції».
Використовуючи практику Європейського суду з прав людини як джерело права, судам необхідно виважено підходити до цього питання. Висновки ЄСПЛ потрібно застосовувати не безумовно,
а із урахуванням фактичних обставин справи, оскільки цей суд реко-
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мендував оцінювати, як дії органів держави-відповідача, так і самого
скаржника. При цьому неприйнятним є зловживання цитуваннями невідповідного або незрозумілого контексту рішень Суду, які фактично
вводять в оману або просто переобтяжують текст.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ РЕЄСТРУ СУДОВИХ
ПЕРЕКЛАДАЧІВ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ
СТАНДАРТІВ СПРАВЕДЛИВОГО ПРАВОСУДДЯ
...

Принцип мови судочинства передбачений у ст. 7 Цивільного процесуального кодексу України та ст. 14 Закону України «Про засади
державної мовної політики». Даний принцип є одним із основоположних принципів здійснення цивільного судочинства та процесуальною гарантією ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого рішення суду. Від рівня його реалізації в ході розгляду справи
по суті залежить забезпечення рівності всіх учасників процесу, незалежно від раси, кольору шкіри, національності, мовної належності.
У зв’язку з цим проблематика усвідомлення всіма учасниками змісту
процесуальних дій шляхом розуміння мови, якою здійснюється судочинство, є актуальною та потребує ґрунтовного науково-теоретичного дослідження із врахуванням міжнародних стандартів справедливого правосуддя. Так, належний рівень забезпечення розуміння мови
кожним учасником процесу є важливим елементом реалізації особою
права на судовий захист в цілому.
В даному контексті важливе значення має процесуальна діяльність
такого учасника судового процесу як перекладач. Варто зазначити, що
участь перекладача в цивільному судочинстві виступає важливою гарантією дотримання та реалізації права учасників цивільного процесу на справедливий та ефективний судовий розгляд. Тому, удосконалення правового регулювання процесуальної діяльності перекладача
із врахуванням міжнародних стандартів справедливого правосуддя є
актуальним питанням.
У Висновку № 6 (2004) Консультативної ради європейських судів
щодо справедливого суду в розумний строк та ролі судді в судових
процесах з урахуванням альтернативних способів вирішення спорів
зазначено, що однією зі складових ефективності судочинства у контексті Міжнародних стандартів є забезпечення фактичного доступу

237

Проблеми адаптації цивільного процесу України до міжнародних...

громадян до правосуддя, правовими передумовами якого є наявність
суб’єктивного права особи на судовий захист, а також нормативне закріплення та реальне утвердження рівності громадян перед законом
і судом.
Однією із гарантій ефективного судочинства та рівності учасників цивільного судочинства є забезпечення усім учасникам цивільного процесу можливості правильно розуміти і усвідомлювати процесуальні дії суду. В даному випадку необхідно, щоб всі в повній мірі
володіли мовою судочинства. Саме тому участь перекладача в контексті вищезазначеного Висновку виступає одним із засобів досягнення
справедливого судочинства. У зв’язку з цим, вважаємо, що учасникам
цивільного судочинства повинні бути забезпечені рівні можливості
у залученні перекладача.
Так, одним із засобів забезпечення рівного доступу до залучення
перекладача у процес є започаткування реєстру судових перекладачів,
які атестовані на здійснення перекладу в ході розгляду справи по суті.
У випадках, коли учасник цивільного процесу володіє виключно якоюсь рідкісною мовою, відповідний реєстр допоможе суду оперативно визначитися із особою перекладача, який здійснюватиме переклад
в ході розгляду справи по суті, що сприятиме своєчасному розгляду
справи. В даному контексті слушною є позиція О. В. Ванярхо з приводу того, що введення регулювання діяльності судових перекладачів,
які мають виключне право здійснювати переклад в судовому засіданні, а також процесуальних документів, створило б умови для осіб, які
беруть участь у справі і не володіють мовою судочинства, на правильний переклад [1, с. 27].
Враховуючи вищезазначене, виникає потреба у підготовці саме
судових перекладачів, які володіють не тільки знаннями конкретної
мови, а й розуміють саме юридичну термінологію. Дотримуємося
позиції, що перекладач повинен володіти глибокими професійними
знаннями як у галузі філології, так і у галузі юридичної термінології, оскільки даний учасник судового процесу повинен надати повний,
точний, юридично грамотний переклад. Судовий перекладач повинен
враховувати термінологічні особливості з метою збереження точного
змісту юридичного тексту, що є визначальними для правильного розуміння змісту конкретної інформації.
Отже, враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок про
те, що основним завданням участі перекладача є забезпечення рівно-
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сті всіх учасників процесу шляхом здійснення точного та правильного перекладу з метою розуміння суті та змісту процесуальних дій
в ході розгляду справи в суді. Діяльність перекладача в контексті міжнародних стандартів справедливого правосуддя є одним із засобів забезпечення справедливого та ефективного судочинства.
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The regulation of the court costs institute has undergone significant
changes with the adoption of the revised version of the Ukrainian Civil
Procedure Code (hereinafter – CPC of Ukraine). Particularly, such legislative changes have affected aforesaid institute in terms of its increased
capacity to prevent the abuse of procedural rights and exercise a compensatory function towards the other party to proceedings. In this context, attention should be drawn to the several important issues. Primarily, there
are some provisions of procedural legislations that intentionally have preventive effect. Among them, specifically, is the cost reimbursement principle, according to which court shall award the party in whose favor the
decision was handed down, all court costs, to be paid by the other party.
Such principle is enshrined as the legal pillar for the civil procedure and reflects common framework for the distribution of costs between the parties.
Certain practices are peculiar to the continental legal systems, as well as
United Kingdom, where such-called «loser pays principle» is functioning
[1, pp. 1452–1493]. Another important legislative provision is the parties’
obligation in preliminary determination of certain court costs. This has a
deterrent effect on the abuses of procedural rights in the distribution of
court costs between the parties.
Along with this, the institute of court costs is largely interesting from
the perspective of the compensatory effect, which provides a mechanism
for distributing court costs in case of abuse of procedural rights. The basic rules in the context of abuse of procedural rights in this case may be
summarized as follows. Firstly, when deciding on the court costs distribution, the court takes into account the behavior of the party during the
proceedings, which, in its turn, often unduly prolongs the proceedings. For
instance, it happens, when the party files clearly unfounded applications or
when the party makes the gratuitous assertions or denial of facts essential
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to the case, or even party’s overclaiming, etc. (Clause 3 Part 3 Article 141
of the CPC of Ukraine). Secondly, in case of abuse of the procedural rights
by a party (his/her representative), or if the dispute had arisen as a result
of the party’s improper actions, the court is entitled to award costs on the
party fully or partially regardless of the decision outcome (Part 9 of Article
141 of the CPC of Ukraine). Thirdly, in case of closure of the proceedings
or when the court dismissed the claim, the defendant has the right to claim
for the expenses compensation incurred related to the case review as a
result of plaintiff’s unreasonable actions (Part 5 of Article 142 of the CPC
of Ukraine).
In general, civil procedural legislation had provided the basis for an
effective mechanism of distributing court costs between the parties. Having analyzed the Part 9 of Article 141 of CPC of Ukraine, the question
arises regarding the definition of «party’s improper action» (within which
the dispute arose). V. V. Reznikova points out that the term «improper actions» in the suggested legislative provision seemed somewhat disingenuous, and offers to replace the above mentioned formulation with the notion
of «wrongful actions» [2, p. 124; 3, P. 110]. In our opinion, both aforesaid
concepts do not clarify the evaluation of situations, where the above-mentioned legislative provisions should be applied. Obviously, this legislative
provision refers to the certain action or inactions within the framework of
party’s non-procedural activities. This leads to misconception regarding
the existence of a dispute between the parties and subsequent appeal to
the court. It can be concluded that such a rule can be applied in cases of
so-called «unjustified claim» [4, p. 127], when the plaintiff filed a lawsuit,
although the defendant did not provide any reason for this. In these circumstances, field-oriented literature suggests to establish a special rule, similar
to what stipulated in German law, namely, if the defendant did not give
reasons for filing a claim, the plaintiff is liable for costs in the event of an
urgent recognition by the defendant of the claim (par 93 CPC of Germany).
Among the conditions for application of abovementioned rule are: a) an
obvious lack of foundation for a claim, for example, when the defendant
did not dispute a claim and did not evade from the particular enforcement;
b) urgent and unconditional recognition of the claim by the defendant, in
particular, not later than first meeting of the trial court, including the preliminary court hearing [5, p. 143]. In our view, in this instance, when the
claim is filed without any reasons, it is just a matter of the situation when
the dispute arose as a result of the plaintiff’s wrong actions and, there-
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fore, the provisions of Part 3 of Art. 142 of the CPC of Ukraine (regarding
the possibility of reimbursement of legal costs from the defendant, if the
plaintiff refused the claim as a result of satisfaction of the claims by the
defendant) should not be applied, and the plaintiff must bear on his/her
own costs in accordance with Articles 9 and 141 of the CPC of Ukraine.
We are strongly convinced that in civil proceedings it is much more
effective to stipulate the possibility of compensation for damage caused
by abuse of procedural rights (without regard to their types). Thus, at the
level of national legislation such provision would serve as a compensatory
means of combating these actions. Related to the recent trends in consolidating the grounds of tort liability directly in the procedural law (Article 159 of CPC of Ukraine), it seems entirely appropriate to specify such
norms directly in the text of the CPC of Ukraine.
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Досягнення мети правосуддя, яка у площині процесуального законодавства трансформувалася у завдання судочинства, зокрема й цивільного, та задекларована як справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного
захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи
інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів
держави, вимагає сумлінного та добросовісного поводження всіх без
винятку учасників судового процесу. Водночас ігнорування, порушення цього здавалося б безспірного постулату настільки поширилися в нашій дійсності, що зумовили необхідність нормативного врегулювання окремих його аспектів.
Так, оновлені положення ЦПК України передбачають обов’язок
учасників судового процесу добросовісно користуватися процесуальними правами, якому кореспондує відповідна заборона зловживання
процесуальними правами.
Дії, які залежно від конкретних обставин можуть бути витлумачені судом як зловживання процесуальними правами, передбачені у ст. 44 ЦПК України. Їх перелік є невичерпним і характеризується використанням таких оціночних конструкцій як,
наприклад, «завідомо безпідставний відвід», «очевидно штучний
характер» тощо.
Поява такого підходу зумовлена необхідністю дисциплінування
суддею учасників судового провадження, яка особливо гостро постала у цивільному судочинстві з появою та застосуванням особами
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таких маніпулятивних технологій, як «технологія каруселі»1, «технологія дискреції підсудності»2 тощо.
Зловживання учасниками судового процесу процесуальними правами дестабілізує процес судового захисту прав людини, що суперечить завданню цивільного судочинства, про яке йшлося вище. Тому
відносно цього явища у літературі також зустрічається термін «процесуальна диверсія», що передбачає реалізацію деструктивних дій,
внаслідок яких процесуальні інституту використовуються не за призначенням [1, с. 410].
Складність виникає у тому, що зловживання процесуальними
правами завжди потребуватиме від судді оцінки процесу їх реалізації
(способів, форми, мети), або, інакше кажучи, поведінки особи у світлі
конкретних обставин справи, конкретної ситуації. Адже ЄСПЛ, а також національні судові інстанції неодноразово звертали увагу, що,
наприклад, подання клопотань про відкладення розгляду справи, неодноразова зміна заявлених вимог тощо ще не є зловживанням правами. Зокрема, за правовою позицією, сформульованою у справі «Сілін
проти України» ЄСПЛ нагадав, «що роль національних судів в організації судових проваджень у тому, щоб зробити їх швидкими та ефективними (див. останнє рішення щодо державних органів Scordino v.
Italy (N1) [GC], N36813/97, параграф 183, ECHR2006…). Зокрема,
національні суди мали можливість встановити, чи були підстави відкладення судового провадження за клопотанням однієї із сторін правомірними, і, якщо це так, встановити період такого відкладення»
[2]. Важливим у такому випадку є питання про співвідношення мети
та наслідків, які спричиняє реалізація особою процесуального права. Успішне його вирішення, як слушно зазначає Д. Д. Луспеник, залежить від того, наскільки добре суддя знає свої та учасників процесу
права й обов’язки, наскільки добре він підготовлений до конкретної
справи, чи правильно визначив предмет і підстави позову, законодавство, що регулює спірні правовідносини, і що входить у предмет доказування у цій справі [3].
1
Подання декількох позовів до одного й того самого відповідача з тим самим предметом
і з тих самих підстав, або подання декількох позовів з аналогічним предметом і з аналогічних
підстав, або вчинення інших дій, метою яких є маніпуляція автоматизованим розподілом справ
між суддями.
2
Необґрунтоване або штучне об’єднання позовних вимог з метою зміни підсудності справи або завідомо безпідставне залучення особи як відповідача (співвідповідачів) з тією самою
метою.
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Відповідно до існуючих у теорії права положень, зловживання
правом, як правило, – це використання суб’єктивного права з порушенням меж його дії (будь-яке суб’єктивне право має межі, оскільки
воно є мірою можливої поведінки правомочної особи у правовідносинах). Зловживання правом є ненормальним (марним, незвичайним,
шкідливим, аморальним) здійсненням права, що виражається в недозволених конкретних діях, які завдають шкоди іншій особі або загрожують чужому праву [4, с. 428].
Таким чином, зловживанням процесуальними правами є недобросовісна реалізація суб’єктивних прав у цивільному судочинстві з метою перешкоджання справедливому, неупередженому та своєчасному
розгляду та вирішенню цивільних справ, наслідком якого є неефективність судового захисту.
Зловживаючи процесуальними правами, учасник справи може
досягнути результату, протилежного тому, що він очікував. Інакше
кажучи, наслідки такої поведінки можуть бути несприятливими для
нього. Адже наразі норми ЦПК України передбачають дієві процесуальні механізми протидії зловживанню процесуальними правами.
Такими, зокрема, є:
–– залишення без розгляду або повернення скарги, заяви, клопотання, якщо їх подання містить ознаки зловживання правом
(ч. 3 ст. 44 ЦПК України);
–– забезпечення судових витрат за наявності ознак зловживання
правом на позов (ч. 4 ст. 135 ЦПК України);
–– відступлення від загальних правил розподілу судових витрат шляхом покладення їх повністю чи частково на сторону,
з боку якої (її представника) мало місце зловживання правом
(п. 3 ч. 3, ч. 9 ст. 141 ЦПК України);
–– застосування заходів процесуального примусу (ст.ст. 143–148
ЦПК України).
Наведені заходи реагування є різними за своєю природою та спрямуванням. Однак усі вони слугують базисом, що визначає алгоритм
відповідних дій суду за наявності ознак зловживання процесуальними правами учасниками судового процесу.

245

Проблеми адаптації цивільного процесу України до міжнародних...

Список використаних джерел:

1. Комаров В. В., Бігун В. А., Баранкова В. В. Курс цивільного процесу: підруч. X., 2011. 1352 с.
2. Рішення Європейського суду з прав людини від 13.07.2006 р.
у справі «Сілін проти України». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/974_103.
3. Луспеник Д. Д. Зловживання процесуальними правами: законодавча регламентація, способи виявлення та шляхи протидії. Часопис
цивільного і кримінального судочинства. 2015. № 6. С. 150–171.
4. Скакун О. Ф. Теорія держави і права. Х: Консум, 2001. 656 с.

246

Шурин О. А.,
кандидат юридичних наук,
асистент кафедри правосуддя юридичного
факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

ДО ПИТАННЯ РОЗГЛЯДУ ТРУДОВИХ СПОРІВ
В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
Одним із основних конституційних соціально-економічних прав
людини є право на працю, що включає можливість кожного заробляти
собі на життя працею, яку він вільно вибирає та на яку вільно погоджується. В процесі реалізації права на працю виникають трудові відносини. Проте, коли інтереси суб’єктів цих відносин – роботодавця
та найманого працівника, не збігаються, виникають суперечності, що
можуть перерости в трудовий спір.
З 15.12.2017 набрав чинності Закон України від 03.10.2017
№ 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального
кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих
актів», що стало причиною певних змін в судовому порядку розгляду
та вирішення трудових спорів.
Аналізуючи питання підвідомчості справ, що виникають з трудових правовідносин, то відповідно до ст. 19 ЦПК такі справи розглядаються у порядку цивільного судочинства, а отже регулюється нормами цивільного процесуального законодавства. Законом
України від 03.10.2017 було запроваджено таку процедуру розгляду
спорів як спрощене позовне провадження. Слід зазначити, що саме
такий розгляд справ (спрощений) характерний і для справ, що виникають з трудових правовідносин, відповідно до ч. 4 ст. 19 ЦПК
України.
Спрощене позовне провадження характеризується такими ознаками:
–– суд розглядає справу у скорочені строки, а саме, відповідно до ст. 275 ЦПК України протягом розумного строку, але
не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження;
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–– встановлені більш короткі строки щодо подання заяв по суті
справи (відзив подається протягом п’ятнадцяти днів із дня
вручення ухвали про відкриття провадження, відповідь на відзив, заперечення подаються у строки, встановлені судом);
–– підготовче засідання при розгляді справ у порядку спрощеного провадження не проводиться;
–– розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання або через
тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводилося;
–– судові дебати не проводяться.
Окрім того, чинною редакцією ЦПК України також передбачено
особливості в аспекті представництва у спорах, що виникають з трудових правовідносин. За загальним правилом представником у суді
може бути адвокат або законний представник. Однак, відповідно
до ч. 2 ст. 60 ЦПК України під час розгляду спорів, що виникають
з трудових правовідносин, представником може бути особа, яка досягла вісімнадцяти років та має цивільну процесуальну дієздатність.
Іншою особливістю розгляду трудових спорів є застосування
до них правил підсудності. Так, відповідно до ч. 1 ст. 28 ЦПК України
до трудових спорів застосовуються правила альтернативної підсудності, тобто при поданні позову позивач в праві обирати до якого суду
йому звернутися: за своїм місцем проживання, перебування чи місцем
знаходження або ж за місцем проживання, перебування та місцезнаходженням відповідача. Вважаємо, що особа також має право подати
позов за місцезнаходженням відокремленого структурного підрозділу
юридичної особи (філія, представництво), якщо він працював у такому підрозділі.
З аналізу норм ЦПК України вбачаємо ще одну особливість,
яка характерна трудовим спорам, а саме, відповідно до ч. 2 ст. 177
ЦПК України, законодавець звільняє позивача у трудовому спорі від
обов’язку додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що
додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.
Неоднозначним на нашу думку є питання можливості пред’явлення
відповідачем зустрічного позову у трудових спорах. Н. І. Клейн визначає зустрічний позов як позов, що пред’явлений відповідачем у вже
відкритому процесі за первісним позовом і такий, що розглядається
спільно з ним, за допомогою якого позивач пред’являє до відповіда-

248

До питання розгляду трудових спорів в порядку цивільного судочинства

ча вимогу, що слугує засобом захисту проти первинної вимоги чи
пов’язана з нею близькістю підстав [1, c.12].
ЦПК України встановлює умови прийняття зустрічного позову
до розгляду з первісним позовом. Так, зокрема, обидва позови повинні бути взаємопов’язані і спільний їх розгляд має бути доцільним,
зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково
задоволення первісного позову. На наше переконання, у такій категорії справ як справи про поновлення на роботі взагалі відсутня можливість пред’явлення зустрічного позову, що пояснюються характером
позовних вимог.
Однак, якщо в інших категоріях трудових спорів суд визнає
за можливе прийняти до розгляду з первісним ще й зустрічний позов,
то необхідно зазначити, що після подання зустрічного позову у справі,
яка розглядається за правилами спрощеного позовного провадження,
суд постановляє ухвалу про перехід до розгляду справи за правилами
загального позовного провадження.
Рішення за наслідком розгляду трудового спору виконується у загальному порядку – з дня набрання ним загальної сили. Виняток з цього правила становлять рішення у справах про поновлення на роботі
незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника.
В таких справах, в разі задоволення позову позивача, виплати працівникові заробітної плати, але не більше ніж за один місяць; відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або
смертю фізичної особи, – у межах суми стягнення за один місяць, підлягають негайному виконанню з дня його проголошення в судовому
засіданні.
Ст. 445 ЦПК України передбачає по відношенню до трудових спорів окремий порядок і щодо повороту виконання рішення суду. Так,
у справах про стягнення заробітної плати чи інших виплат, що випливають з трудових правовідносин, поворот виконання не допускається
незалежно від того, у якому порядку ухвалено рішення, за винятком
випадків, коли рішення було обґрунтоване на підроблених документах або на завідомо неправдивих відомостях позивача.
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Багатогранність міжнародних приватноправових відносин нерідко призводить до складнощів при вирішенні спорів в інвестиційноправовій площині.
Практика вирішення інвестиційних суперечок запропонувала
різноманітні способи врегулювання претензій і захисту інтересів
учасників інвестиційної діяльності. Це можуть бути як переговори,
посередницька процедура, так і розгляд в судових та арбітражних
установах. Існує широкий вибір органів для розгляду інвестиційних
спорів. До них можна віднести: суди, арбітражні та адміністративні
інститути приймаючої держави, інститути по врегулюванню спорів
в судовому або арбітражному порядку іноземної держави, а також
міжнародні інститути з врегулювання інвестиційних спорів (наприклад, МЦВІС).
Для спрощення порядку вирішення інвестиційних спорів, як правило, в двосторонніх інвестиційних угодах, в національному законодавстві держав передбачаються положення щодо визначення компетентних органів і предметної підсудності. При відсутності таких
положень інвестиційні спори будуть вирішуватися аналогічно спорам,
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заснованим на звичаєвих нормах міжнародного права, тобто в національних судах приймаючої інвестиції держави, а потім, можливо,
із застосуванням інституту дипломатичного захисту [1, c. 281–282].
Двосторонні угоди про взаємний захист капіталовкладень передбачають різні положення щодо форм і методів вирішення інвестиційних спорів і можуть бути розділені на чотири основні підгрупи.
1. Угоди, які передбачають, що вирішення спорів здійснюється
третейським судом. Особливістю цієї категорії двосторонніх угод є
те, що передбачається тільки єдиний засіб вирішення інвестиційних
спорів – шляхом скликання третейського суду відповідно до Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ. Такий варіант врегулювання спорів містять Угоди України з Туреччиною (ст. 6), зі Швейцарією (ст. 8
п. 3, 4), з Канадою (ст. 9), з Францією (ст. 7), КНР (ст. 9) та ін.
2. Угоди, які передбачають альтернативні варіанти вирішення інвестиційного спору. Крім третейського суду ad hoc відповідно
до Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ, спір може бути переданий
до третейського суду відповідно до Регламенту Арбітражного інституту Стокгольмської торгової палати тощо.
3. Міжнародні договори, які крім третейського суду ad hoc відповідно до Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ, передбачають також
передачу спору на розгляд «в компетентний суд або арбітраж сторони, на території якої здійснено капіталовкладення» (наприклад, Угода
з Грецією (ст. 9), Польщею (ст. 10)).
4. В останню, четверту, підгрупу міжнародних договорів, що виділяється за формами і методами вирішення інвестиційних спорів, входять Угоди, наприклад, зі Словаччиною, Болгарією та іншими. В даному випадку, суперечки можуть бути за вибором інвестора передані
на розгляд:
а) до компетентного суду або арбітраж Договірної Сторони, на території якої здійснено капіталовкладення;
б) в Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних спорів;
в) до третейського суду ad hoc відповідно до Арбітражного Регламенту ЮНСІТРАЛ (ст. 8 Угода зі Словаччиною);
Необхідно підкреслити, що спори, що виникають з двосторонніх інвестиційних угод, передбачають механізм їх вирішення. Однак,
з огляду на той факт, що ці угоди були укладені між державами в 90-х
роках XX століття, в законодавстві держав багато що з тих пір змінилося. Наприклад, на той момент Україною не була ратифікована Ва-
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шингтонська конвенція 1965 року. В інших державах не був достатньо
розвинений механізм імплементації міжнародних норм у національне
законодавство. Зважаючи на це, на наш погляд, з метою вдосконалення процедури вирішення інвестиційних спорів необхідно вносити
зміни як в законодавство держав, так і в їх міжнародні угоди.
Особливо слід відзначити проблему паралельних процедур при
врегулюванні інвестиційних спорів.
У практиці зустрічаються міжнародні інвестиційні договори,
в положеннях яких спеціально закріплюється згоду держав-учасників на розгляд їхніх суперечок з інвесторами інших держав-учасників
в незалежних міжнародних арбітражних або судових органах без застосування вимоги про вичерпання місцевих адміністративних і судових засобів захисту. Подібне поєднання арбітражного застереження
до положень про врегулювання міжнародних спорів договірних держав залишає високу ймовірність виникнення паралельних процедур
врегулювання спорів між державами в рамках здійснення дипломатичної захисту і спорів між інвестором і приймаючою державою.
Паралельний розгляд спору за одними фактичними підставами може привести до прийняття суперечливих рішень по одному
і тому ж спору. У зв’язку з цим в даний час склалася стійка тенденція
вказувати в положеннях двосторонніх інвестиційних договорів орган,
повноважний приймати остаточні рішення у спорах, що випливають
з інвестиційної угоди.
Проблема паралельного розгляду може виникнути також у разі,
коли у інвестора є вибір пред’явити претензію або за договором, або
за ДІД, або як договірну вимогу, так і вимогу по ДІД. В такому випадку очевидно, що дуалізм між ДІД і договірними вимогами створює
(збільшує) ризик паралельних розглядів.
Відзначимо також, що в більшості ДІД, укладених останнім часом, в тому числі з Україною, передбачаються два чітких механізму
вирішення спорів: один – для суперечок між двома договірними державами і інший – для суперечок між приймаючою країною та іноземним інвестором, якому завдано збитків. Таким чином, двосторонні
інвестиційні договори, образно кажучи, «прорвали пролом» в системі
відсутності ефективного та обов’язкового механізму вирішення спорів, пов’язаних з інвестиціями, і значно виправили такий стан.
Засобом проти порушень обов’язків державою-реципієнтом щодо
прямих іноземних інвестицій може бути також традиційний дипло-
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матичний захист. Звичаєва норма міжнародного права передбачає, що
в разі виникнення спору між державою, що приймає інвестиції, і особою-інвестором, спір стає предметом захисту з боку держави інвестора, тільки коли всі національні засоби юридичного захисту, згідно
із законодавством приймаючої сторони, будуть повністю вичерпані.
Альтернативою арбітражу, що все частіше зустрічається, є медіація і мирне вирішення спорів.
Таким чином, різноманіття процесуальних особливостей розгляду інвестиційних спорів пропонують суб’єктам спору альтернативи
для найбільш сприятливої процедури його вирішення. Це може залежати від особливостей національного законодавства учасників спору, застереження, прописаного в ДІД, предмета спору, безпосередньо
суб’єкта спору тощо.
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ЕЛЕКТРОННИЙ СУД:
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Актуальність дослідження ролі електронного суду (E-суду)
в Україні для більш ефективної діяльності судової влади в забезпеченні демократизму Української держави зумовлюється декількома
причинами. По-перше, сама по собі судова влада та здійснюваний
нею судовий захист прав і свобод людини і громадянина є тією ознакою конституційної демократії, без якої унеможливлюється функціонування всієї системи демократичної організації державної влади.
Це положення чітко аргументує С. Шевчук, демонструючи взаємну
зумовленість таких понять, як «конституційна демократія» і «судовий захист прав людини» [5, с. 24]. По-друге, як відомо, демократія – 
це не лише певний тип організації публічної влади в суспільстві, а й
така система, яка гарантує і забезпечує права і свободи людини і громадянина, перетворюючи людину, її добробут та її права на основну
соціальну цінність, яка визначає і спрямовує діяльність держави (принагідно нагадаємо, що ця формула майже в такому саме вигляді зафіксована у ст. 3 Конституції України). В цій площині, як справедливо
вказує Б. Футей, суди є «найнадійнішим бастіоном захисту прав людини, запобігання будь-яким зловживанням владою з боку законодавчої
та виконавчої гілок» [4, с. 24], що дає підстави багатьом дослідникам
характеризувати здійснюваний судовою владою захист прав і свобод
людини як своєрідну «серцевину» процесу постання демократичної
і правової держави в Україні [3, с. 16]. А по-третє, саме імплементація
в національне законодавство міжнародних норм, є показником росту,
реформування та вдосконалення судової системи в цілому.
Таким чином, ставляємо на меті дослідити значення електронного
суду в процесі забезпечення демократизму сучасної Української держави та перспектив його розвитку в сучасних умовах.
Україна, як і весь світ, стрімко рухається вперед у напрямі побудови нового інформаційного суспільства. Суспільства, однією з ознак
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якого є переведення максимальної кількості комунікацій звичайної
життєдіяльності людини в електронну, інформаційну форму, однією
з таких сфер є судочинство [1, с. 4].
E – суд Запроваджений ще в 2015 році, за підтримки Ради суддів
України, пілотний проект якого вже довів свою ефективність. Реалізовано даний проект відповідно до рішення Ради суддів України від
22 липня 2015 року № 74 та за підтримки Проекту USAID «Справедливе правосуддя» спільно з Державною судовою адміністрацією
України, територіальним управлінням ДСА України в Одеській області, у співпраці з Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги при Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України Одеській області. Пілотний проект реалізовано
протягом 2015–2017 років у трьох судах Одещини – Київському районному суді міста Одеси, Овідіопольському районному суді Одеської області та апеляційному суді Одеської області.
Головне нововведення електронного суду – це можливість подавати позови в он-лайн режимі. Також можна відправляти копії документів учасникам судової справи, отримувати судові рішення, повістки
і інші документи в електронному вигляді.
Нагадаємо, що в судовій системі Законом України «Про судоустрій
і статус суддів» передбачено побудову Єдиної судової інформаційнотелекомунікаційної системи. Зокрема, внесеними змінами до процесуальних кодексів та ряду інших законів (в частині судового процесу),
визначені рекомендовані для Державної судової адміністрації України терміни впровадження ЄСІТС – з 1 січня 2019 року.
Завдяки е-суду юрист або адвокат може витратити хвилину і навіть не виходячи зі свого кабінету подати позов до суду. Е-суд забезпечує не тільки електронний документообіг, а й економить час та державні гроші. Сьогодні кожен, хто має відношення до судової системи,
повинен усвідомити, що Електронний суд це – величезний цивілізаційний прорив.
Життя не стоїть на місці. Світ в постійному розвитку. Система
«Електронний суд», безумовно, є позитивною зміною в національному
судочинстві. Ця система допоможе усунути процесуальні зловживання,
коли судові засідання відкладалися через те, що у одного боку була відсутня можливість ознайомитися з матеріалами за день-два до засідання.
Незважаючи на те, що система працює в тестовому режимі, їй вже
пророкують непогане майбутнє. Щоправда, все ж є моменти, які по-
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трібно доопрацювати. Незважаючи на загальну позитивну спрямованість нової системи, її нормативне регулювання потребує вдосконалення, як мінімум, в плані введення процесуальних наслідків для
учасників судового процесу, які ухиляються від реєстрації в системі.
У нинішніх умовах недобросовісні учасники можуть фактично безкарно стверджувати про неможливість ознайомиться з тими чи іншими матеріалами судової справи в силу проблем з реєстрацією в системі і продовжувати будувати на цій підставі процесуальні диверсії.
Аналогічна ситуація може скластися і з затягуванням термінів розгляду справ у зв’язку із запізнілим отриманням судових рішень і подальшим відновленням термінів на апеляційне (касаційне) оскарження [6].
Судова влада є ключовим компонентом демократії, тому справедливо вважається, що електронне правосуддя є найважливішою гранню електронної демократії [1, с. 5].
Аналіз висловлених у науковій літературі думок та досвід застосування чинних норм процесуального права України свідчить про
те, що наразі вельми актуальними є дослідження в напрямку наукової
розробки таких елементів електронного судочинства:
1) можливості повноцінної двосторонньої комунікації між судом,
учасниками судового процесу та усіма іншими заінтересованими особами за допомогою засобів сучасних електронних інформаційно-комунікаційних технологій;
2) визнання усього спектру існуючих сьогодні електронних інформаційних ресурсів належними і повністю допустимими доказами
в судовому процесі;
3) можливості вчинення в електронному форматі усіх процесуальних дій під час розгляду будь-яких судових справ [1, с. 9].
Незважаючи на процеси суцільної інформатизації, у кожної особи повинно залишатися право на повноцінне приватне життя, вільне
від будь-яких засобів електронного моніторингу та контролю. Жодні
«глобальні терористичні загрози», жодна «боротьба з корупцією» чи
інші високі «демократичні та загальнолюдські цінності» не можуть
виправдати позбавлення особи людяності, свободи та права на особисте життя. Електронне правосуддя є одним із елементів електронної демократії, яка впроваджується з метою забезпечення доступності, підзвітності, ефективності зворотного зв’язку, інклюзивності,
прозорості в діяльності органів державної влади.
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ПРИНЦИПИ ДОБОРУ НА ПОСАДУ
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО В УКРАЇНІ
На нашу думку, організаційні засади добору на посаду поліцейського перш за все ґрунтуються на загальних принципах рекрутування та відбору кандидатів на службу в Національну поліцію України.
Здійснивши аналіз таких принципів у працях вітчизняних вчених-адміністративістів, ми виділили ті, які нам видаються найбільш визначальними та відбивають сучасні тенденції кадрової політики МВС
України у цілому. Пропонуємо розглянути кожен з них.
Принцип плановості передбачає застосування комплексу заходів,
які спрямовані на вдосконалення особового складу Національної поліції, та проводяться виходячи з реальної планової потреби у конкретних фахівцях та з урахуванням перспектив розвитку персоналу Національної поліції. На підставі аналізу кадрового потенціалу поліції
необхідно визначати необхідність у фахівцях для конкретних служб
з метою подальшого здійснення цілеспрямованого відбору кандидатів
з відповідним характеристиками.
Принцип гласності проголошує перехід від закритої системи рекрутування кандидатів на службу в Національну поліцію до відкритого залучення потенційних поліцейських на службу. Це означає публічне оголошення конкурсу про вступ на службу в поліцію, критеріїв
відбору кандидатів та етапів проходження відбору. Крім того, йдеться
про звіти у засобах масової інформації керівників, які організовують
процес рекрутування та відбір на службу в поліцію, про планування,
стан та перспективи їх безпосередньої роботи. Результати відбору також оголошуються кандидатам з метою забезпечення прозорості вказаного процесу. Даний принцип підкреслює відкритість поліції перед
громадою.
Принцип рівності передбачає рівний доступ до професії поліцейського представників різних соціальних, релігійних, етнічних та інших груп населення. Даний принцип покликаний виключити з практики кадрової роботи будь-які дискримінуючі моменти, які можуть
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ставати на заваді взаємозв’язку населення України та Національної
поліції. Принцип рівності є конституційним, і тому запровадження
його під час рекрутування та відбору кандидатів на службу в Національну поліцію є обов’язковим на шляху до включення України до європейської спільноти та забезпечення світових стандартів української
поліцейської діяльності.
Принцип альтернативностівтілюється шляхом залучення рекрутування та відбору якомога більшого числа кандидатів на службу
в Національну поліцію. Означений принцип забезпечує наявність вибору на етапах подальшого відбору кращих кандидатів на службу, таких, які найбільше відповідають висунутим вимогам, оскільки, як відомо, чим більший вибір, тим кращий результат.
Принцип професіоналізаціїмає на сьогодні особливе значення,
оскільки відбувається відбір саме такого типу кандидатів, які б за своїми інтелектуальними, фізичними, медичними, психологічними та іншими показниками найбільше відповідали функціональному змісту
виконуваної поліцейським роботи та були зразком практики правоохоронної діяльності.
Крім того, вже сьогодні, наприклад, до кандидатів у патрульну
службу Національної поліції висуваються такі вимоги, як наявність
вищої (бажано юридичної) освіти ті наявність посвідчення водія. Відповідно, професійні показники кандидата набувають все більшого
значенняна початковому етапі відбору. Ця тенденція характерна для
більшості європейських країн. Так, наприклад, у Великобританії кандидати на службу в поліцію зобов’язані мати вищу юридичну освіту.
Така вимога сприяє реалізації і наступного принципу – принципу економічності, оскільки МВС України матиме змогу заощаджувати значні державні кошти на освіті поліцейських.
Принцип економічності реалізується шляхом заощадження державою коштів, пов’язаних із достроковими звільненнями поліцейських, судовими позовами щодо неправомірних дій поліцейських
та ін., оскільки відбувається відбір саме вмотивованих та здібних
до виконуваної роботи осіб. Незважаючи на витрачені державні кошти на отримання максимального об’єму інформації про кандидата на службу та її обробку, економія у даному випадку спрацьовує
на перспективу [1].
Аналізуючи вищезгадані принципи необхідно наголосити
на тому, що максимально ефективно вони будуть реалізовані за умови
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їх комплексного дотримання під час процедур, пов’язаних з рекрутуванням та добором кандидатів до всіх органів Національної поліції
України, що у кінцевому результаті сприятиме ефективності даного
процесу зокрема та кадрової роботи у цілому.
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Притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності і застосування до нього відповідних санкцій відображає реакцію адвокатського співтовариства в особі органів адвокатського самоврядування на неналежну поведінку своїх представників, що порушує
встановлені професійні стандарти правового та етичного характеру.
Зміст дисциплінарних санкцій у кожному конкретному випадку відображає той спосіб, у який адвокатура вважає за необхідне вплинути
на порушника професійної дисципліни за допомогою настання певних несприятливих наслідків для останнього. Виходячи з цього, дисциплінарні заходи можуть досягти своєї мети лише в тому випадку,
коли ступінь «несприятливості» вказаних наслідків буде відповідати
тяжкості вчиненого проступку. В протилежному випадку дисциплінарна відповідальність із засобу підтримання стандартів професії перетвориться в інструмент маніпулювання адвокатами і тиску на них.
Саме тому засада пропорційності (співрозмірності) дисциплінарних
санкцій вчиненому проступку повинна лежати в основі інституту дисциплінарної відповідальності адвоката.
Наявність декількох законодавчо передбачених варіантів дисциплінарних стягнень ставить перед дисциплінарним органом питання
вибору одного з них в кожному конкретному випадку. Очевидно, що
вирішення цього питання не може залежати від необмеженого розсуду членів дисциплінарної палати. Повинна існувати чітка система
орієнтирів та критеріїв призначення дисциплінарного стягнення, виходячи із обставин дисциплінарної справи, характеру дисциплінарного проступку та особи адвоката-порушника.
Узагальнення приписів чинного законодавства України дає підстави стверджувати, що на сьогоднішній день в основу призначення ад-
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вокатам дисциплінарних стягнень покладена формула: якщо законом
не передбачена можливість застосування дисциплінарних стягнень
у вигляді зупинення або позбавлення права на заняття адвокатською,
до адвоката застосовується попередження. При цьому підставами, що
дають можливість застосувати стягнення у вигляді зупинення права
на заняття адвокатською діяльністю, є: 1) повторне протягом року
вчинення дисциплінарного проступку; 2) порушення адвокатом вимог
щодо несумісності; 3) систематичне або грубе одноразове порушення
правил адвокатської етики (ч. 2 ст. 31 Закону України «Про адвокатуру
та адвокатську діяльність»); а припинення права на заняття адвокатською діяльністю: 1) порушення присяги адвоката України; 2) розголошення адвокатом відомостей, що становлять адвокатську таємницю, використання їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 3)
заподіяння протиправними діями адвоката, пов’язаними із здійсненням ним адвокатської діяльності, значної шкоди клієнту, якщо така
шкода встановлена судовим рішенням, що набрало законної сили; 4)
систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України (ч. 2 ст. 32
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
Критичний аналіз наведених законодавчих критеріїв обрання міри
дисциплінарного впливу на адвоката, який вчинив дисциплінарний
проступок, викликає ряд зауважень, обумовлених необхідністю суворого дотримання принципу пропорційності.
Певну складність представляє собою практичне застосування
в дисциплінарній практиці окремих оціночних понять, які не надають
достатньо чітких меж для правозастосовного розсуду членів дисциплінарних палат. Так, не зовсім зрозуміло, яке порушення слід вважати «грубим», адже ані Закон України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність», ані Правила адвокатської етики не закріплюють градації
порушень за грубістю, тяжкістю і т. п.
Крім цього, на нашу думку, не зовсім доречним є використання
такого критерію, як порушення, «що підриває авторитет адвокатури
України». На думку Ю. С. Кручиніна, при відсутності інших чітких
критеріїв фактично будь-яке діянні можна підвести під вказане формулювання [1, с. 21]. В цілому погоджуючись із автором, вважаємо
за необхідне в його тезі дещо змістити акценти. Справа не втому, що
під розглядуване формулювання можна підвести будь-яке порушення
правил адвокатської етики, а тому, що будь-яке порушення правил ад-
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вокатської етики (як, власне, і будь-який інший дисциплінарний проступок) в кожному випадку підриває авторитет адвокатури України.
Питання лише в тому, в якій мірі авторитет адвокатури України постраждав від проступку адвоката.
В окремих випадках для визначення підстав обрання посилених
дисциплінарних санкцій законодавець вказує на конкретні діяння:
«порушення адвокатом вимог щодо несумісності», «порушення присяги адвоката України», «розголошення адвокатом відомостей, що
становлять адвокатську таємницю». Останні два формулювання також викликають певні нарікання.
В літературі небезпідставно вказується на проблематичність визначення того, яке діяння адвоката слід розцінювати як порушення
ним присяги. Зважаючи на тест присяги, закріплений у ст. 11 Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», практично кожне порушення може розглядатись і як порушення присяги [2, с. 190].
Схожу позицію зайняв Європейський суд з прав людини у резонансній для нашої країни справі «Олександр Волков проти України»
[3]. Суд в своєму рішенні звернув увагу на дотримання вимог «якості
закону» в тій частині, що стосувалась законодавчого опису поняття
«порушення присяги». Суд вказав на те, що відсутність будь-яких керівних принципів та практики, які б встановлювали його послідовне
та обмежувальне тлумачення, а також відсутність належних захисних
механізмів призводить до непередбачуваності наслідків застосування
відповідних положень національного законодавства. Виходячи з цього Суд припускає, що будь-яка провина протягом професійної кар’єри
за бажанням може бути розтлумачена дисциплінарним органом як достатня фактична підстава для обвинувачення у вчинення такого дисциплінарного правопорушення, як «порушення присяги».
Зважаючи на вищесказане, ми поділяємо точку зору В. В. Заборовського, який вважає, що порушення присяги адвокатом не повинно
розглядатись у якості самостійної підстави притягнення його до дисциплінарної відповідальності із застосуванням санкції у вигляді припинення права на зайняття адвокатською діяльністю [4, с. 226].
Аналогічний підхід має бути застосований і до такого проступку
як розголошення адвокатом відомостей, що становлять адвокатську
таємницю. Тут необхідно враховувати, що цінність адвокатської таємниці не в тому, що певні відомості залишаються недоступними для
третіх осіб, а в тому, що за рахунок такої недоступності забезпечуєть-
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ся дотримання інтересів клієнта і його довірчих відносин із адвокатом. Тобто, у питаннях дотримання адвокатської таємниці первинним
є непорушність прав та інтересів клієнта. Саме цей критерій повинен бути тим мірилом, за допомогою якого має оцінюватись тяжкість
проступку, пов’язаного із порушенням вимог інституту адвокатської
таємниці. Навряд чи принцип пропорційності буде дотриманим, якщо
до адвоката застосувати найсуворіші дисциплінарні санкції за розголошення адвокатської таємниці, яке не завдало і не могло завдати
суттєвої шкоди правам та інтересам клієнта. Однак, чинна редакція
ч. 2 ст. 32 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
принаймні формально таку можливість передбачає.
Зважаючи на вищесказане, можна констатувати відсутність системного та виваженого підходу до законодавчого закріплення підстав
обрання дисциплінарних стягнень щодо адвоката, що створює перешкоди для повноцінної реалізації принципу пропорційності у цій
сфері. Відповідно до ст. 67 Правил адвокатської етики при застосуванні дисциплінарних стягнень дисциплінарні органи адвокатури
України мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності. Це положення має надзвичайно важливе значення для правильного розуміння основних підходів до визначення міри дисциплінарного впливу на адвокатів в кожному конкретному випадку вчинення
ними дисциплінарних проступків. За загальним правилом вид та міра
покарання призначається в межах санкції, встановленої законом для
певного виду правопорушення, з урахуванням ступеня тяжкості правопорушення, особи правопорушника, обставин, що пом’якшують
та обтяжують покарання.
Законом на сьогоднішній день не встановлено градації дисциплінарних проступків адвоката за ступенем тяжкості. Вирішити це завдання за аналогією із кримінальним законом досить складно, враховуючи ту обставину, що передбачити всі формально визначені склади
дисциплінарних правопорушень та відповідні їм санкції практично
неможливо та і недоцільно. На нашу думку, розв’язання вказаної проблеми можливе іншим шляхом. Однією із найсуттєвіших ознак дисциплінарного проступку адвоката є те, що такий проступок завдає
або створює потенційну загрозу завдання шкоди правам і законним
інтересам клієнта адвоката, іншим фізичним або юридичним особам,
авторитету адвокатури, адвокатської професії та статусу адвоката. Виходячи із цього можна стверджувати, що тяжкість дисциплінарного

264

Засада пропорційності як основа інституту дисциплінарної...

проступку знаходиться у прямій залежності від ступеня реальної або
потенційної шкоди охоронюваним правам та інтересам від його вчинення. Така залежність і може бути покладена в основу законодавчого
критерію визначення виду і міри дисциплінарного стягнення.
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Серед усіх існуючих суб’єктів правозастосовної діяльності
в Україні саме суди, ще з 2006 року, першими отримали законодавчо
закріплену можливість застосовувати при розгляді справ Конвенцію
про захист прав людини та основоположних свобод (далі – Конвенцію) і практику Європейського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ)
як джерело права. Однак, аналіз останнього Щорічного звіту про результати діяльності Уповноваженого у справах ЄСПЛ в 2017 році вказує на те, що серед основних проблем, які призводять до констатації
порушень Україною положень Конвенції, і надалі залишаються недоліки судової практики, які призводять до: тримання особи під вартою
без належної законної підстави; порушення права особи на справедливий судовий розгляд; притягнення особи до відповідальності двічі
за одне і те саме правопорушення тощо [1].
Зважаючи на зазначене, слід констатувати, що практика ЄСПЛ
поки що не має ефективного впливу на здійснення національного
правосуддя, що обумовлено рядом чинників. Першим, із них, на наш
погляд, і надалі залишаються існуючі положення чинного законодавства. Аналіз статті 17 Закону «Про виконання рішень та застосування
практики ЄСПЛ» [2] фактично вказує на зобов’язання судів застосовувати практику ЄСПЛ при розгляді кожної справи по суті.
Проте, в діючому законодавстві України паралельно існують норми права, в яких закладається альтернативне розуміння значення практики ЄСПЛ та порядку її застосування. Так, наприклад, в ч. 2 статті 8
Кодексу адміністративного судочинства України зазначається, що суд
застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової прак-
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тики ЄСПЛ. Вживання у Кодексі терміну «урахування» прямо вказує
на рекомендаційний характер норми статті.
Роз’яснити порядок застосування практики ЄСПЛ намагалися і вищі судові інстанції, що існували до реформи правосуддя
в 2016 році. В постанові Пленуму ВСУ 2009 року № 14 зазначається, що у разі необхідності мають бути посилання на Конвенцію та рішення ЄСПЛ, які згідно із Законом є джерелом права та підлягають
застосуванню в даній справі [3]. В свою чергу в Постанові пленуму
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 2014 року № 13 вказано, що застосування судами
Конвенції має здійснюватись з обов’язковим урахуванням практики
ЄСПЛ не тільки щодо України, а й щодо інших держав [4]. Подібну
позицію в 2016 році висловив і ВГСУ.
Вважаємо, що створена полісемія правових позицій вищих судів, що часто імплементуються в мотивувальну частину рішень судів
нижчих інстанцій, є також одним із чинників дестабілізації здійснення правосуддя.
На наше переконання, дотримання норм Конвенції суб’єктами
здійснення правосуддя апріорі неможливе без урахування існуючої
практики Європейського Суду. Оскільки Конвенція є лише джерелом
права, яка відображає статичний аспект об’єктивного права, а її норми є незмінними. Практика (правові позиції) Стразбургського Суду,
з яких випливає і черпається розуміння конвенційних норм є динамічним аспектом права, що пристосовуються до конкретно-історичних
умов в результаті їх динамічного тлумачення суддями ЄСПЛ.
Вищевказане дозволяє зробити висновок про те, що найбільш коректним є підхід при якому джерелом права є норми Конвенції в їх
розумінні ЄСПЛ. Тобто Конвенція і практика ЄСПЛ у своїй сукупності, єдності. Їх окремий розгляд або виділення часто призводить до факультативного (необов’язкового) сприйняття безпосередньо практики
ЄСПЛ та системного порушення норм Конвенції.
Принагідно відзначити, що встановлення ЄСПЛ у своєму рішенні
факту порушення норм Конвенції беззаперечно є прямим наслідком
незадовільної діяльності національної судової гілки влади, що актуалізує питання про відповідальність їх посадових осіб. У зв’язку з цим,
остаточні рішення ЄСПЛ проти України, в яких визнано порушення
конвенційних прав людини мають бути юридичною підставою для
відкриття дисциплінарної справи щодо суддів.
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У разі якщо рішенням суду було завдано суттєву шкоду скаржнику, що звертався до Стразбургського Суду, судді першої та/або
апеляційної інстанції за рішенням Вищої ради правосуддя мають
бути тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя строком від
2 до 4 місяців з направленням до Національної школи суддів для
проходження курсу підвищення кваліфікації з питань застосування
практики ЄСПЛ та подальшим кваліфікаційним оцінюванням для
підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді.
Актуальним постає і питання про відшкодування коштів, що виплачені з державного бюджету на виконання остаточних рішень
Стразбургського Суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 9 Закону «Про виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ» позивачем у справах про відшкодування
збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати
відшкодування, виступає Орган представництва, який зобов’язаний
звернутися до суду з відповідним позовом [2]. Аналіз змісту норми
цієї частини статті закону обумовлює виникнення як мінімум двох
логічних питань: до якого суду повинен звернутися Орган представництва та які посадові особи повинні бути відповідачами в рамках
розгляду такого позову.
Більш вдалою спробою врегулювати деякі питання щодо повернення виплачених грошових коштів державному бюджету є нещодавно прийнятий Закон України від 18.09.2018 № 2548-VIII, щодо
внесення змін до Кримінального процесуального кодексу [5]. Відповідно новелою ч. 2 статті 130 Кодексу стала можливість застосування процедури регресної вимоги грошових коштів до службових
або посадових осіб у разі вчинення ними не тільки злочину, але й
дисциплінарного делікту. Проте, законодавець фактично допускає
той факт, що із кола суб’єктів визначених у ч. 1 ст. 130 КПК, припуститися правозастосовної помилки може лише суд, уникнувши
таким чином регресу завданої шкоди. Такий підхід суб’єкта нормотворення, по-перше, виводить з під відповідальності суддів, подруге, свідчить про колізію норм між частиною 1 та 2 статті 130
Кодексу.
Між результатами дій суддів в Україні (їх рішеннями) та наслідками, якими є виплати з державного бюджету в рамках виконання
рішень ЄСПЛ, існує причинно-наслідковий зв’язок. А отже, судді
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в Україні поряд з іншими посадовими особами мають нести солідарну матеріальну відповідальність.
Зважаючи на зазначене, у тому випадку коли Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішить притягнути до дисциплінарної
відповідальності суддю з підстав не врахування ним при ухваленні
судового рішення практики ЄСПЛ, що призвело до констатації порушення прав людини в міжнародному суді, до такого судді має бути застосована процедура регресу. Ініціювати дисциплінарне провадження
перед ВРП має Орган представництва після отримання ним рішення ЄСПЛ, що набуло статусу остаточного. Позов про відшкодування
збитків державному бюджету, у зв’язку з виконанням рішення ЄСПЛ,
суддею чи іншими посадовими особами має бути предметом розгляду
Верховного Суду.
Підводячи підсумки нашого дослідження, можна виокремити
наступні чинники, які перешкоджають ефективності впливу практики ЄСПЛ на здійснення національного правосуддя та потребують
усунення: 1) хибне або некоректне сприйняття суддями юридичної
природи практики ЄСПЛ як невід’ємної складової конвенційної
системи захисту прав людини; 2) недоліки чинного законодавства,
в нормах якого передбачено різні правові механізми застосування
або врахування практики ЄСПЛ при здійсненні правосуддя; 3) відсутність одностайної правової позиції щодо порядку застосування
практики ЄСПЛ з боку вищих судових інстанцій, які існували до реформи 2016 року; 4) відсутність системної юридичної практики Вищої Ради правосуддя щодо притягнення суддів до дисциплінарної
відповідальності за ігнорування практики ЄСПЛ; 5) недоліки та колізії законодавства щодо застосування до суддів процедури регресної вимоги грошових коштів, які були виплачені на виконання остаточних рішень ЄСПЛ.
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Унаслідок модернізації кодифікованих актів з питань господарського цивільного та адміністративного судочинства [1] по суті оновлено систему нормативного регулювання процесуальних механізмів,
яка наразі ґрунтується на міжнародних стандартах справедливого правосуддя та спрямована на забезпечення ефективного, справедливого,
неупередженого та своєчасного захисту прав і свобод особи в суді.
У зв’язку з тим в українській науці процесуального права постала
потреба у проведенні комплексного дослідження теорії та практики
реалізації системи принципів судочинства, що створена в результаті
уніфікації процесуального законодавства України.
Постають дослідницькі завдання, які спрямовані на наукове обґрунтування концептуальних положень теорії принципів модернізованого цивільного, господарського та адміністративного судочинства,
ретроспективного огляду генезису доктрини і законодавства про
основні засади правосуддя, діагностування проблем реалізації основоположних принципів у цивільному, господарському та адміністративному процесі, вивчення їхнього впливу на оптимізацію моделей
судового правозастосування у відповідних юрисдикційних видах судочинства в Україні.
У роботі [2] проблеми, пов’язані з осмисленням принципів цивільного та господарського судочинства в механізмі правового регулювання правосуддя, в процесі наукової розвідки розглянуто на двох
взаємодоповнюючих рівнях – методологічному та теоретичному.
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З метою реалізації цього задуму проведено узагальнення та систематизацію основних методологічних підходів до визначення поняття
загальних принципів права, засад (принципів) правосуддя, галузевої
інтерпретації цих понять. У зв’язку з цим обґрунтовано, що залежно
від обраного методологічного підходу до трактування досліджуваного правового явища визначаються місце та роль принципів у правовій
системі.
Особливої уваги надано дослідженню закономірностей та формуванню основних напрямів розвитку теоретичних знань щодо правової
природи загальних засад правосуддя та принципів цивільного, господарського та адміністративного судочинства, основними з яких є:
а) з’ясування загальнотеоретичної сутності принципів цивільного
й господарського судочинства;
б) системний аналіз норм модернізованого процесуального судочинства;
в) виявлення ознак уніфікації підходів до правового регулювання
судочинства відповідних юрисдикцій та роль в ньому принципів;
г) дослідження окремих принципів цивільного та господарського
судочинства;
ґ) висвітлення галузевих особливостей цих принципів.
Вважаємо, що потреба в здійсненні на фундаментальному рівні наукової розробки понятійних аспектів принципів судочинства зумовлена:
а) неоднозначністю наявного доктринального визначення поняття «принципи судочинства», що обумовлено плюралізмом сучасного
праворозуміння, наявністю досить широкого спектру авторських підходів до трактування принципів судочинства як теоретико-правового
плану, так і галузевого;
б) практичними потребами у виробленні поняття «принципи
судочинства», в якому було б відображено особливості поточного
стану розвитку принципів судочинства як наукознавчого феномену,
як об’єкта правового регулювання та явища, що отримує практичну
реалізацію і має бути реалізоване в практиці судочинства;
в) неоднозначним науковим розмежуванням поняття «принципи
судочинства» та інших суміжних понять юридичної науки, зокрема
таких, як «принципи права», «принципи юридичної діяльності» тощо;
г) наявністю недоліків судової практики в Україні в частині стану
реалізації принципів судочинства, про що неодноразово наголошувалось у наукових колах та серед юристів-практиків.
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Варто зазначити, що принципи цивільного та господарського й
адміністративного судочинства відрізняються від інших феноменів
правової системи певною сукупністю якісних ознак, що загалом характеризують це явище як соціально обумовлені, найстабільніші, базисні положення процесуальних законів, які закріплено у формі законодавчо визначеної системи норм, що в найзагальнішому вигляді
визначають організаційні та функціональні умови здійснення правосуддя в цивільних, господарських та адміністративних справах.
У процесі дефінування поняття принципів цивільного, господарського та адміністративного судочинства склалося їх розуміння
як обумовлених загальнолюдськими цінностями, загальновизнаними
нормами міжнародного права та стандартами здійснення правосуддя,
Конституції та законів України, найбільш загальні і засадничі положення системоутворюючого характеру щодо порядку здійснення цивільного, господарського та адміністративного судочинства, що відображені й закріплені в сукупності відповідних процесуальних норм
Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства
України.
За функціональним призначенням принципи цивільного, господарського та адміністративного судочинства утворюють основу відповідного механізму процесуального регулювання. Не будучи самостійним елементом вказаного механізму (утвореного нормами права,
правовідносинами, актами реалізації прав і обов’язків, актами застосування права тощо), принципи повною мірою впливають на кожен
із цих компонентів і взаємодіють з ними та взаємозумовлюють їх існування й дію.
Прийомом юридичної техніки, що застосований під час сучасної
уніфікації судочинства різних юрисдикцій, є закріплення системи
принципів у статтях КАС, ЦПК і ГПК України. Кожен із принципів,
закріплених у конкретних положеннях процесуального законодавства, має системоутворюючий характер, тому визначення його змісту не може бути встановлено за допомогою окремо взятої процесуальної норми (хоч якою б об’ємною вона не була), а можливе лише
з урахуванням їхньої сукупності, де принципи судочинства постають як найзагальніші, гранично абстрактні положення й вимоги, які
не спрямовані на безпосереднє правове регулювання відповідних
процесуальних відносин.
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Соціальна значимість формалізації принципів судочинства у положеннях кодифікованого процесуального законодавства полягає
в тому, що особи, які застосовують норми процесуального права або
керуються ними у відповідній правовій процедурі, так само й ті, що
вступають чи залучаються до цивільних, господарських або адміністративних процесуальних правовідносин, суб’єктом яких є також
суд, отримують юридичну можливість співвіднесення та порівняння
прийнятого рішення або здійсненої процесуальної дії з базовими вимогами (основними засадами, стандартами), закладеними в основу
конкретної галузі процесуального права та судової юрисдикції.
Відтак, система принципів (основних засад) артикулюється як необхідна та достатня сукупність органічно взаємопов’язаних принципів цивільного, господарського та адміністративного судочинства, що
визначають фундаментальні основи забезпечення міжнародних і національних стандартів здійснення правосуддя судами цивільної, господарської та адміністративної юрисдикції.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ
...

Одним із елементів організаційно-правового забезпечення діяльності Вищої ради правосуддя (далі – ВРП) є її кадрове забезпечення,
яке полягає у формуванні високопрофесійного складу ВРП та його
апарату. Забезпечення ефективного функціонування ВРП, як незалежного та автономного органу, спроможного приймати об’єктивні та неупереджені рішення, безумовно, залежить від належного кадрового
складу останньої, який зазнав концептуальних змін у зв’язку з прийняттям ЗУ «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» [1] та ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [4].
З метою забезпечення збалансованості інтересів ВРП визначено
як колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади
та суддівського врядування, до складу якого входять представники різних
державних інституцій. Зокрема, відповідно до статті 5 ЗУ «Про Вищу
раду правосуддя» [4] ВРП складається з двадцяти одного члена, з яких
десятьох – обирає з’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці,
двох – призначає Президент України, двох – обирає Верховна Рада України, двох – обирає з’їзд адвокатів України, двох – обирає всеукраїнська
конференція прокурорів, двох – обирає з’їзд представників юридичних
вищих навчальних закладів та наукових установ. Голова Верховного Суду
входить до складу ВРП за посадою. Порядок обрання та призначення членів ВРП на посади визначено у Главі 3 зазначеного Закону [4].
Разом з тим, статтями 24, 25 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [4]
передбачено вичерпний перелік підстав припинення повноважень
та звільнення члена ВРП. Так, підставами для звільнення члена ВРП
з посади є: 1) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров’я за наявності медичного висновку; 2) подання заяви про
звільнення з посади члена ВРП за власним бажанням; 3) грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом чле-
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на ВРП або виявило його невідповідність займаній посаді, допущення
іншої поведінки, що підриває авторитет та суспільну довіру до правосуддя та судової влади; 4) виявлення обґрунтованості наявних обставин щодо його невідповідності вимогам, визначеним у статті 6
цього Закону; 5) істотне порушення вимог, установлених законодавством у сфері запобігання корупції; 6) систематична неучасть у роботі
ВРП чи її органу, до складу якого він входить.
Натомість, повноваження члена ВРП припиняються у наступних
випадках: 1) закінчення строку, на який його обрано (призначено), крім
випадку, визначеного частиною третьою статті 5 цього Закону; 2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 3) припинення громадянства України або набуття громадянства іншої держави;
4) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним; 5) припинення повноважень судді або звільнення з посади судді (крім виходу судді у відставку) з підстав, визначених Конституцією України; 6) його смерті. Крім
того, повноваження Голови Верховного Суду як члена ВРП припиняється у разі закінчення строку, на який суддю обрано Головою Верховного Суду, а також його звільнення з адміністративної посади, у тому
числі висловлення йому недовіри Пленумом Верховного Суду.
В аспекті зазначеного хочемо звернути увагу на деякі законодавчі
прогалини щодо визначення підстав припинення повноважень члена ВРП. Так, однією з підстав припинення повноважень члена ВРП
є припинення повноважень судді або звільнення з посади судді. Ми
підтримуємо зазначений підхід законодавця, адже фактично кожен
член ВРП є делегатом для представництва інтересів тієї чи іншої інституції (судової влади, адвокатури, прокуратури, наукової спільноти
тощо), тому припинення статусу судді, адвоката, прокурора повинне
мати наслідком і припинення повноважень члена ВРП.
Однак, законодавець залишив неврегульованим питання про те, чи
має право продовжувати виконувати свої повноваження в якості члена
ВРП прокурор, який був обраний всеукраїнською конференцією прокурорів, або ж адвокат, який був обраний з’їздом адвокатів України,
проте в подальшому був звільнений з посади прокурора або позбавлений статусу адвоката з тих чи інших підстав.
Зокрема, статтею 51 ЗУ «Про прокуратуру» [3] серед підстав припинення повноважень прокурора передбачено прийняття рішення
Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів про неможли-
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вість подальшого перебування на посаді прокурора, а серед підстав
для звільнення прокурора з посади – порушення вимог щодо несумісності тощо. В свою чергу, статтею 32 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [2] передбачені підстави припинення права
на зайняття адвокатською діяльністю, а саме: накладення на адвоката
дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття
адвокатською діяльністю; встановлення факту надання недостовірних відомостей для отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю та складення присяги адвоката; тощо.
Глибоко переконані, що адвокат, якого обрано до складу ВРП не має
продовжувати виконувати повноваження члена ВРП у разі позбавлення
його статусу адвоката у визначеному законодавством України порядку,
особливо на перелічених вище підставах. Те ж саме стосується й обраних до складу ВРП прокурорів, у разі звільнення їх з посади прокурора.
Відтак, з метою усунення законодавчої прогалини необхідно доповнити положення частини першої статті 25 ЗУ «Про Вищу раду
правосуддя» [4] новими пунктами такого змісту:
« 1. Повноваження члена Вищої ради правосуддя припиняються
у разі:
…
5–1) припинення повноважень прокурора або звільнення з посади
прокурора з підстав, визначених законом;
5–2) припинення права особи на зайняття адвокатською діяльністю з підстав, визначених законом;».
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ ПРИСЯЖНИХ
Останні роки спостерігається пожвавлення обговорення щодо
перспектив розвитку системи правосуддя, зокрема у приведення
її стандартів до міжнародних.
Це в свою чергу, актуалізує неодноразово спливаюче серед наукової спільноти питання, класичного суду присяжних, а саме можливість його впровадження в Україні та пошуку відповіді на питання
релевантності досвіду даного інституту для країн романо-германської правової сім’ї, частиною якої є й України. Дослідження означеного напряму є важливим тому, що вони фактично випали з поля
зору вітчизняної юридичної науки. Лише кілька праць українських науковців опосередковано торкаються цієї проблематики.
Також актуальним питанням залишається факт існування міжнародних стандартів діяльності суду присяжних у всіх його формах. Саме
на цьому, ми спробуємо загострити увагу.
Перш за все варто визначити, що саме криється за таким поняттям
як стандарт». Згідно визначенню яке дане в юридичній енциклопедії,
стандарт (англ. – норма, зразок, модель, від франц. букв. – твердо стояти) – документ, що встановлює для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального
ступеня впорядкованості у певній галузі. Приймається в установленому порядку на основі консенсусу.
Однак разом з тим, рекомендації міжнародних організацій
та успішна практика інших країн в певному сенсі можуть вважатися
стандартами. Втім, такі стандарти є не обов’язковими до наслідування та імплементації. Проте вони є яскравим прикладом того які правові інструменти можуть дозволили конкретній державі краще та ефективніше реагувати на внутрішні та зовнішні виклики.
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Міжнародні стандарти, які врегульовують інститут суду присяжних як ті що витікають із обов’язкових міжнародних договорів повністю відсутні, у зв’язку з присутністю суду присяжних в більшій
мірі тільки в країнах англосаксонської правової сім’ї. Жоден міжнародний договір, стороною якого є України, включаючи основоположні міжнародні договори в сфері прав людини – Міжнародний пакт про
громадянські і політичні права, Міжнародний пакт про економічні
та соціальні права та європейську Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод – прямо не згадує право на слухання
справи судом присяжних, ані принципи формування та роботи суду
присяжних.
Зведенні ж принципи формування та діяльності суду присяжних
існують у формі керівництв, підготовлених авторитетними національними організаціями, де інститут суду присяжних отримав найбільшого розвитку. Прикладом такого роду зводу принципів, чи, іншими словами, зводу стандартів, є керівництво підготовлене Американською
асоціацією юристів (American Bar Association) – «Принципи для присяжних та судів присяжних» (Principles for Juries and Jury Trials).
На думку Американської асоціації юристів, суди присяжних повинні діяти на основі наступних принципів:
–– Право на слухання у суді присяжних повинно біти гарантованим обвинуваченим; від нього можна відмовитися лише у разі
коли обвинувачений, після роз’яснення йому всіх наслідків
такої відмови;
–– Доступ до суду присяжних повинні мати усі громадяни, що
володіють правосуб’єктністю та не підпадають під недискримінаційні та об’єктивні виключення, сформульовані у законодавстві;
–– Рішення присяжних повинно бути одноособовим;
–– Суд зобов’язується захищати права суду присяжних та окремих його членів;
–– Приватність присяжних також повинна оберігатися та захищатися судом;
–– Процес відбору присяжних повинен бути відкритим, гнучким
та прозорим;
–– Сторони процесу повинні мати можливість на основі запитань
обирати тих присяжних, що на їх думку будуть незалежно
та безсторонньо вирішувати справу;
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–– Суд та сторони повинні якнайкраще пояснювати присяжним
питання факту та права під час судових засідань;
–– Інструкції присяжним перед прийняттям ними свого рішення
повинні надаватися судом зрозумілою та простою мовою;
–– Рішення судів присяжних повинні максимально поважатися
апеляційними судами.
Загалом можна констатувати той факт, що вище зазначені стандарти є типовими для всієї англо-американської системи, що доводить
аналіз керівництва чи узагальнення стандартів роботи судів присяжних штатів США.
Звісно застосування міжнародних стандартів під час реформування судової системи є пріоритетним для законодавця, проте не зайвим
є й запозичення кращих практик, які хоча і не є міжнародними, однак
доводять свою ефективність у іншій країні, яка в свою чергу вважається однією з найрозвинутіших у світі.
Впровадження класичного суду присяжних в Україні, може сприяти вирішенню низки проблеми, які виникли внаслідок судової реформи та подій які передували їй.
До прикладу соціологічні опитування останніх п’яти років фіксують значний рівень недовіри суспільства до судової влади. Так,
за опитуванням Центру Разумкова, станом на жовтень 2017 року повністю довіряли судам лиш 1,3% опитаних, а частково довіряли – 8%.
Фактично, судова система є лідером у рейтингу недовіри українців
серед всіх інших органів державної влади.
Шляхом вирішення вказаної проблеми здатне стати широке впровадження у кримінальний процес суду присяжних.
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ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК КРИТЕРІЙ
ВІДБОРУ КАНДИДАТА НА ПОСАДУ
СУДДІ ВЕРХОВНОГО СУДУ
...

Стаття 83 ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» [1] для цілей кваліфікаційного оцінювання визначає декілька критеріїв, а саме: компетентність, професійну етику і доброчесність.
У Бангалорських принципах поведінки суддів від 19 травня
2006 року, схвалених Резолюцією Економічної та Соціальної Ради
ООН від 27 липня 2006 року № 2006/23 [2], зазначено, що довіра суспільства до судової системи, а також до авторитету судової системи
в питаннях моралі, чесності та непідкупності судових органів посідає
першочергове місце в сучасному демократичному суспільстві.
Варто звернути увагу на те, що на законодавчому рівні не закріплено чіткого визначення терміну «доброчесність», хоча зазначений
критерій відіграє вагому роль, під час формування складу нового Верховного суду, а для оцінки кандидатів на відповідність зазначеному
критерію утворено Громадську раду доброчесності.
Під час круглого столу «Алгоритм, механізм та правила роботи
Громадської ради доброчесності» заступник Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів – голова кваліфікаційної палати С. О. Щотка
висловив думку про те, що недостатнім буде, якщо Громадська рада
доброчесності в своїй діяльності керуватиметься лише Кодексом суддівської етики. Він зауважив, що Рада повинна розробити критерії для
визначення поняття доброчесності, напрацювати методологію та інструментарій роботи, оскільки законодавець умисно розділив професійну етику і доброчесність, а отже, ці поняття не співпадають та є
відмінними. С.О Щотка наголосив, що у Кодексі суддівської етики
йдеться лише про поняття саме суддівської етики, вказаний Кодекс
регулює виключно поведінку діючого судді, в той час як Громадській
раді доброчесності доведеться перевіряти на доброчесність і представників інших професій, зокрема науковців та адвокатів, які не є
суддями, а лише кандидатами на цю високу посаду[3].
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На офіційному сайті Громадської ради доброчесності [4] зазначено, що оцінюючи суддю (кандидата на посаду судді) на відповідність
критеріям доброчесності та професійної етики, вона керується: Кодексом суддівської етики [5] та коментарем до нього, затвердженим
рішенням Ради суддів України № 1 від 04.02.2016 [6]; Бангалорськими принципами поведінки судді [2]; Положенням про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, затвердженим рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України № 143/зп‑16 від 03.11.2016
[7]. Спробуємо відшукати у зазначених актах ознаки доброчесного
кандидата на посаду судді Касаційного господарського суду.
Бангалорські принципи [2] адресовані суддям для використання як інструкції, а також судовим органам для використання як базових принципів регламентації поведінки суддів. Крім того, вони покликані сприяти
кращому розумінню та підтримці здійснення правосуддя з боку представників виконавчої та законодавчої влади, адвокатів та суспільства в цілому.
Ці принципи передбачають, що судді у своїй поведінці підзвітні відповідним органам, що створені для підтримки суддівських стандартів, які діють
об’єктивно та незалежно і мають на меті збільшення, а не зменшення значущості існуючих правових норм та правил поведінки, якими зв’язані судді.
Так, Бангалорські принципи [2] визначають шість показників, яким
має відповідати професійний суддя у своїй діяльності: 1) незалежність; 2)
об’єктивність; 3) чесність і непідкупність; 4) дотримання етичних норм;
5) рівність; компетентність та старанність. Вважаємо, що саме третій показник і визначає ознаки доброчесності, а саме чесність і непідкупність.
У пунктах 3.1., 3.2 Бангалорських принципів [2] роз’яснено застосування даного принципу. Зазначено, що суддя демонструє поведінку,
бездоганну навіть з точки зору стороннього спостерігача, а спосіб дій
та поведінка судді мають підтримувати впевненість суспільства в чесності та непідкупності судових органів; недостатньо просто чинити
правосуддя, потрібно робити це відкрито для суспільства.
На Бангалорських принципах [2] ґрунтується Кодекс суддівської
етики [5], який також містить положення, які підпадають під ознаки доброчесності. Так, у статті 2 вказаного Кодексу унормовано, що
суддя має уникати будь-якого незаконного впливу на його діяльність,
пов’язану зі здійсненням правосуддя, та бути незалежним від своїх
колег у процесі прийняття рішень, він не має прав використовувати
своє посадове становище в особистих інтересах чи в інтересах інших
осіб та не повинен дозволяти цього іншим [5].
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У коментарі до Кодексу суддівської етики [6] зазначено, що високі стандарти поведінки полягають у тому, що суддя, як на роботі, так
і поза її межами, в повсякденному житті, має демонструвати таку поведінку, щоб учасники процесу і оточуючі люди бачили в ньому еталон порядності і справедливості – високоморальну, чесну, стриману,
врівноважену людину.
Наведені положення стосуються доброчесності особи, яка вже перебуває на посаді судді, в той час як критерії визначення доброчесності кандидата, який претендує на зайняття посади судді встановлені Положенням про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання,
затвердженим рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
№ 143/зп‑16 від 03.11.2016 [7]. На основі закріплених у вказаному Положенні показників, можна стверджувати, що доброчесним кандидатом
на посаду судді є кандидат, який: – проявив чесність у наданні достовірних даних про власні доходи, членів сім’ї та близьких осіб і такі доходи
відповідають їх витратам та майну; – надав правдиві відомості у декларації родинних зв’язків та декларації доброчесності, а також у інших поданих ним документах; – не вчиняв проступків або правопорушень, які
свідчать про його недоброчесність; – дотримувався законодавства, що регулює його професійну діяльність; – не має незабезпечених зобов’язань
майнового характеру, які можуть мати істотний вплив на здійснення правосуддя; – є чесним та порядним; не схильним до зловживань.
Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає
доброчесність як високу моральну чистоту та чесність [8]. З Словника
синонімів Караванського, вбачається, що синонімами слова «доброчесність» є чесність, моральність, добропристойність, добропорядність [9].
Інші джерела визначають доброчесність – як забезпечення високого рівня непідкупності, чесності й справедливості при здійсненні
юридичних і пов’язаних з ними юридичних процесів [10, с. 252].
ВРП у своїх рішеннях надає власне визначення доброчесності, а саме
як необхідної морально-етичної складової діяльності судді, яка, з-поміж
іншого, визначає межу і спосіб його поведінки, що базується на принципах доброго ставлення до сторін у справах та чесності у способі власного
життя, виконанні своїх обов’язків та здійснення правосуддя [11].
Таким чином, вважаємо, що вирішуючи питання щодо відповідності кандидата на посаду судді Верховного суду критерію доброчесності, підлягає оцінці чесність, непідкупність та добропорядність поведінки кандидата у всіх сферах суспільного життя.
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ЗАКОННІСТЬ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ:
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОГО
РЕФОРМАТОРСТВА
...

Першу спробу законодавчого визначення судової влади, на національному рівні, можна віднести до далекого 2002 рок, коли Закон
України «Про судоустрій України» (2002 р.) розпочинала стаття під
назвою – «Судова влада», і в якій зазначалося:»1. Державна влада
в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу
та судову. Органи судової влади здійснюють свої повноваження виключно на підставах, у межах та порядку, передбачених Конституцією
України та законами. 2. Судова влада реалізується шляхом здійснення
правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного,
кримінального, а також конституційного судочинства. 3. Судочинство
здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної
юрисдикції. 4.Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі».
Проте, вже у 2010 році законодавець вирішив проявити креативність, і у ст. 1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
(2010 р), яка теж називалася «Судова влада», закріпив положення такого змісту: «1.Судова влада в Україні відповідно до конституційних
засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними згідно із законом. 2. Судову владу реалізовують професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі
і присяжні шляхом здійснення правосуддя в рамках відповідних судових процедур. 3. Судочинство здійснюється Конституційним Судом
України та судами загальної юрисдикції».
Далі, у 2016 році розуміння законодавцем сутності судової влади докорінним чином змінилося. Так, у статті 1 вже нового Закону
України «Про судоустрій і статус суддів» (2016 р), яка також називалася «Судова влада» встановлено: «1. Судова влада в Україні від-
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повідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними законом. 2. Судову
владу реалізовують судді та, у визначених законом випадках, присяжні шляхом здійснення правосуддя у рамках відповідних судових
процедур».
Таким чином, напрошується перша теза. За останні 14 років історії незалежної України, у механізмі розподілу державної влади тричі змінювалося розуміння правової природи та змісту судової влади.
Лише з поверхневого огляду змісту трьох сентенцій з назвою «Судова
влада» які давав вітчизняний законодавець у 2002, 2010 та 2016 роках, можна побачити, що зміст та сутність судової влади послідовно
скорочувались та звужувались.
Для прикладу, якщо у 2002 році юрисдикція судів поширювалася
на всі правовідносини, що виникали у державі, то з 2010 року це положення було усунуте із закону, а у 2016 році не тільки із профільного
закону про судоустрій, а й з Конституції України.
Ключове (конституативне) положення, яке давало підстави говорити про формування в Україні єдиної та цілісної судової влади, полягало у положеннях законодавства, яке встановлювало, що судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі цивільного,
господарського, адміністративного, кримінального, а також конституційного судочинства. Судочинство мала здійснюватися Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.
Проте, єдність та цілісність, а значить незалежність судової влади
було остаточно розірвано у 2016 році, коли законодавча та виконавча влада, на свій розсуд, розподіляючи суверенну владу Українського
народу, позбавила судову владу конституційної юрисдикції. Це чітко
випливає і з положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (2016 р) і з конституційних змін 2016 року, які були проведені
в умовах воєнного стану та анексії не тільки суверенних територій
України, але й захоплення частини Українського народу, який мешкає
на захоплених територіях.
Ще одне положення, яке потребує серйозної уваги. Незважаючи
на те, законодавець послідовно давав однакову назву даній нормі
закону у різних її редакціях, він (законодавець), нажаль, не спромігся дати чіткого визначення судової влада, а лише сформулював
загальні критерії, за якими «судову владу в Україні» можливо буде
віднайти. Зокрема, до загальних ознак судової влади в Україні від-
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носиться те, що вона: здійснюється судами; такі суди мають бути
утворені законом; такі суди мають бути незалежними та безсторонніми.
Так, за логікою законодавця, координатами «розташування» судової влади є суди, які були утворені законом. Тому напрошується висновок, що суди, які не були утворені законом, не належать
до судової влади. Тому постає закономірне питання, що означає «суд
утворений законом», а також, чи є одним і тим самим «суд утворений законом» та «суд утворений згідно із законом». Крім того,
у ст. 6 ЄКПЛ говориться про «суд, встановлений законом» (tribunal
established by law). У цьому контексті також постає питання щодо
співвіднесення: «суду, який утворено законом» та «суду, встановленого законом».
Щодо поставлених питань можемо зазначити наступне. Згідно
чинних конституційних положень (ч. 2 ст. 125) суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою
радою правосуддя. Дана конституційна норма знайшла свій розвиток
та деталізацію у ст. 19 Закону про судоустрій …(2016 р.).
Варто звернути увагу на те, що сьогодні, до судів, які утворені законом можна віднести лише Вищий антикорупційний суд, закон про
утворення якого було прийнято у 2018 році.
Водночас, Верховний Суд було утворено згідно із «оновленими»
конституційними положеннями (ч. 3 ст. 125) та згідно Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (2016 р.) пункту 4 «Прикінцевих
та перехідних положень».
Що стосується мережі загальних судів то вони взагалі були реорганізовані, ліквідовані та утворені відповідними Указами Президента
України у 2017 році.
Нагадаємо, що донедавна, утворення судів було винятковою прерогативою Президента України, що створювало передумови та вагомий важіль президентського впливу на судову владу. Тому, на перший
погляд, нове конституційно-правове положення мало б підвищити
рівень стабільності судової влади та убезпечити її від штучних та невиправданих маніпуляцій із судами, що передусім підривало незалежність суддів.
Проте, згідно підп. 6 та 7 п. 16–1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України встановлено, що з дня набрання чин-
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ності Законом України «Про внесення змін до Конституції України
(щодо правосуддя)» до впровадження нового адміністративно-територіального устрою України відповідно до змін до Конституції
України щодо децентралізації влади, але не довше ніж до 31 грудня
2017 року, утворення, реорганізацію та ліквідацію судів здійснює
Президент України на підставі та у порядку, що визначені законом.
Також, упродовж двох років переведення судді з одного суду до іншого здійснює Президент України на підставі відповідного подання
ВРП.
У цих конституційних положеннях є одна значуща деталь. Сутність її полягає у тому, що Президент України, на означений перехідний період, отримав право утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати окремі суди, але при цьому він міг здійснювати це повноваження
лише на підставі та у порядку, що визначені законом. Тобто, Президент України у питаннях реформування існуючої мережі судів мав керуватися виключно законом та у межах закону.
У цьому відношенні вкрай важливо розуміти, яким саме законом
мав керуватися Президент України.
Як відомо, одночасно із набуттям чинності конституційних змін
30 вересня 2016 року набув чинності й новий Закон України «Про судоустрій і статус суддів» (2016 р.) та водночас втратив чинність Закон
України «Про судоустрій і статус суддів» (2010 р.) (крім окремих положень, зазначених у розділі ХІІ»Прикінцеві та перехідні положення»
нового закону).
Згідно ст. 19 нового Закону встановлено, що суд, утворюється
і ліквідовується законом. Утворення суду може відбуватися шляхом
створення нового суду або реорганізації (злиття, поділу) судів. Проект
закону про утворення чи ліквідацію суду вносить до Верховної Ради
України Президент України після консультацій з ВРП.
Потрібно нагадати, що згідно ч. 1 ст. 19 попереднього Закону
України «Про судоустрій і статус суддів» (2010 р.) суди загальної
юрисдикції утворювалися, у тому числі шляхом реорганізації, та ліквідовувалися Президентом України на підставі пропозиції Державної
судової адміністрації України. Ці норми закону прямо кореспондувалися із попередньою редакцією Конституції України, де у п. 23 ст. 106
встановлювалось, що Президент України утворює суди у визначеному законом порядку. Але зауважимо, ці положення втратили свою
чинність 30 вересня 2016 року.
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Проте, досить колізійною складається в Україні ситуація щодо побудови нової мережі судів, оскільки упродовж 2017 року Президент
України, усупереч існуючому законному регулюванню, видав низку
указів якими провів реорганізацію існуючого судового ладу.
У всіх цих указах Президент України визначав свої повноваження
приймати ці акти посилаючись на підп. 6 п. 16–1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, ч. 3 ст. 19, ч. 3 ст. 26, п. 40 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» (2016 р.).
Проте, якщо звернутися ч. 3 ст. 19 та ч. 2–3 ст. 26 Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» (2016 р.) то побачимо, що там встановлено лише загальні засади утворення та місцезнаходження судів.
Водночас, згідно п. 40 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (2016 р.)
лише зазначається, що положення цього закону застосовуються з урахуванням норм розділу XV «Перехідні положення» Конституції України.
Тим самим, жоден чинний в Україні закон, на момент видання вищеназваних указів, не надавав Президентові України повноважень
по утворенню, ліквідації чи реорганізації судів.
У такому випадку постає досить гостре та складне питання, які
правові наслідки несуть за собою прийняті Президентом рішення?
Вбачається, що наприкінці 2017 року, під час реорганізації існуючої мережі судів відбулося порушення конституційної законності
та верховенства права. Порушення полягає у тому, що окремі суди,
як державні установи, утворювалися: неналежним конституційним
органом; всупереч встановленому законом порядку та процедурі;
шляхом перевищення владних повноважень.
Як наслідок, в Україні почала формуватися мережа незаконних судів, тобто судів, які стоять поза законом.
Водночас, судді, які будуть призначені чи переведені в такі суди,
автоматично стануть незаконними суддями, а їх рішення та діяльність – нелегальною.
Не менш колізійною склалася ситуація щодо існування двох Верховних судів, а точніше одного Верховного Суду України та одного
Верховного Суду, а також процедурою ліквідації одного із них. Обставини, що склалися навколо Верховного Суду України найбільш точно
та докладно знайшли своє відображення у заяві суддів Верховного
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Суду України від 27 квітня 2018 року у зв’язку з прийняттям Радою
суддів України рішення від 12 квітня 2018 року № 18 щодо ситуації,
яка склалася з ліквідацією Верховного Суду України.
Тому можна констатувати, що на даний момент складається ситуація в Україні, коли новий Верховний Суд, ще не утворений законом,
а старий Верховний Суд України, ще неліквідований законом. За такої
юридичної картини можна стверджувати, що незаконна ліквідація чи
реорганізація суду не повинна породжувати юридично значущих наслідків, але вона становить загрозу хаосом, волюнтаризмом та повним юридичним нігілізмом.
Як загальний висновок, вважаю, що у нашій державі за останні
14 років відбувався і продовжує відбуватися послідовний та цілеспрямований процес, який підриває основу судової влади – її законність.
Що далі?
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СИСТЕМА ПРАВОСУДДЯ
В СУЧАСНОМУ ПРАВОВОМУ ВИМІРІ
Здійснення правосуддя передбачає необхідність належної організації судової влади, її реалізації судами і забезпечення спеціально
уповноваженими органами та установами, які у своїй сукупності
і взаємозв’язках становлять систему правосуддя.
Фундаментальні положення щодо побудови системи правосуддя
в Україні визначені Конституцією України [1] та встановлені Законом
України «Про судоустрій і статус суддів» [2].
Нормами Конституції України проголошені виключні повноваження
судів щодо здійснення правосуддя і поширення їх юрисдикції на будьякий юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення (ч. 1,
3 ст. 124), а також основи побудови судоустрою в Україні (ст. 125) [1].
Судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу
влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами (ч. 1 ст. 1
Закону [2]) і забезпечується системою правосуддя, встановленою законом, яка включає інституційні та функціональні елементи.
Відтак, основною ланкою системи правосуддя є суди, які реалізують судову владу шляхом здійснення правосуддя у рамках відповідних судових процедур.
Конституційний Суд України визначив, що «правосуддя – це самостійна галузь державної діяльності, яку суди здійснюють шляхом
розгляду і вирішення в судових засіданнях в особливій, встановленій законом процесуальній формі цивільних, кримінальних та інших
справ» [3]. Таким чином визначається функціональне розуміння правосуддя, суб’єктом здійснення якого є лише суд. Змістовне розуміння сутності правосуддя передбачає дотримання пануючих у певному
суспільстві уявлень моральної та етичної спрямованості [4, с. 26–28]
й акцентує на змісті судового процесу та його меті, зокрема справедливості [5, с. 36].
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Для забезпечення справедливого й ефективного здійснення правосуддя у кримінальному провадженні необхідне збалансоване функціонування системи органів кримінальної юстиції з чітким визначенням
та належним виконанням властивих їм завдань на основі принципів
верховенства права, законності, змагальності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини.
Слід погодитись із думкою С. В. Прилуцького, що «кримінальна
юстиція – це цілісний правовий механізм судової влади, який покликаний забезпечити реалізацію правосуддя у сфері кримінально-правових відносин. І у цьому відношенні – суд, прокуратура й адвокатура
виступають самостійними інститутами правосуддя, із окремими (самостійними) процесуальними функціями, але наближеними чи уніфікованими принципами та гармонізованим статусом» [6, с. 290].
Отже, суд, прокуратура та адвокатура, як основні інституції кримінальної юстиції, виконуючи надані їм функції, забезпечують здійснення правосуддя у кримінальному провадженні. У зв’язку з цим,
цілком обґрунтованим є об’єднання норм, які регулюють основні питання їх статусу і діяльності, у розділі VІІІ «Правосуддя» Конституції
України.
Важлива роль у забезпеченні незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу
суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів належить Вищій раді
правосуддя [7, с. 1], яка є колегіальним, незалежним конституційним
органом державної влади та суддівського врядування у системі правосуддя [8].
Ще одним державним органом суддівського врядування, який
на постійній основі діє у системі правосуддя України, є Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ч. 1 ст. 92 Закону [2]). Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює мотивоване рішення про
підтвердження або непідтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді та інші повноваження щодо формування суддівського корпусу (ч. 1 ст. 88, ст. 93
Закону [2]).
Для забезпечення підготовки висококваліфікованих кадрів для
системи правосуддя при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України утворюється Національна школа суддів, яка є державною уста-
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новою із спеціальним статусом у системі правосуддя (ч. 1, 2 ст. 104
Закону [2]).
Ще одним державним органом у системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади у межах повноважень, установлених законом, є Державна
судова адміністрація України (ч. 1 ст. 151 Закону [2]).
Таким чином, державними органами та установами системи правосуддя, які здійснюють організаційне забезпечення діяльності судів,
є Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України,
Державна судова адміністрація України та Національна школа суддів
України.
Підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів
неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників
суду, забезпечення у суді безпеки учасників судового процесу здійснює Служба судової охорони, яка є державним органом у системі
правосуддя (ч. 1 ст. 160, ч. 1 ст. 161 Закону [2]).
Таким чином, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», в Україні діє єдина система забезпечення функціонування
судової влади – судів, органів суддівського врядування, інших державних органів та установ системи правосуддя (ч. 1 ст. 147) [2].
У розділі VІІІ «Правосуддя» Конституції України проголошено
забезпечення державою виконання судового рішення у визначеному
законом порядку (ч. 2 ст. 129–1) [1]. Зазначене конституційне положення дає підстави стверджувати, що виконання судового рішення є
обов’язковим елементом правосуддя, і тому органи державної виконавчої служби також слід віднести до система правосуддя.
На думку О. З. Хотинської-Нор, надання Державній виконавчій
службі України статусу самостійного органу судової влади, підзвітного вищому органу суддівського самоврядування, має стати логічним
та послідовним кроком на шляху розвитку інституту судової влади
в Україні відповідно до європейських цінностей та стандартів правосуддя [9, с. 24; 10, с. 9].
Відповідно до Конституції України (ст. 130–1) [1] та Закону
(ч. 1 ст. 126) [2], для захисту професійних інтересів суддів та вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні діє суддівське самоврядування. В. Д. Бринцев розглядає діяльність органів
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суддівського самоврядування як одну із складових організаційного
забезпечення судової діяльності і в цілому, і окремих структур [11,
с. 278]. С. В. Прилуцький вважає суддівське самоврядування формою прямої участі всіх суддів у сфері організації та діяльності судової влади [6, с. 226]. Зазначені позиції дають підстави стверджувати
про належність органів суддівського самоврядування до системи
правосуддя.
Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що, відповідно
до Закону [2], систему правосуддя складають органи судової влади,
які здійснюють правосуддя (суди), органи суддівського врядування
(Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України,
Державна судова адміністрація України та Національна школа суддів
України), державні органи, що виконують охоронні функції щодо діяльності судів (Служба судової охорони). На основі розгляду доктринальних позицій вчених, до системи правосуддя слід віднести прокуратуру та адвокатуру, які функціонально забезпечують реалізацію
судової влади та здійснення правосуддя, органи державної виконавчої
служби, діяльність яких є необхідною умовою завершеності правосуддя, а також органи суддівського самоврядування (збори суддів,
з’їзд суддів України, Рада суддів України), які забезпечують незалежність суддів.
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ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ
ЯК МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ
СПРАВЕДЛИВОГО ПРАВОСУДДЯ
...

Презумпція невуватості, відповідно до п. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. (далі – Конвенція), є складовою права на справедливий суд.
Фундаментальною основою презумпції невинуватості є стандарт
доведення «поза розумним сумнівом». Згідно із практикою Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), цей стандарт не лише забороняє передчасне висловлення думки самим судом про те, що особа,
«яку обвинувачено у вчиненні злочину», є винною, тоді як це ще не
доведено відповідно до закону, а й також поширюється на заяви, що
їх роблять інші державні посадові особи стосовно кримінальних проваджень, і які спонукають громадськість до думки про вину підозрюваного та визначають наперед оцінку фактів компетентним судовим
органом [3].
Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи від 10 липня
2003 року (Рекомендація REC (2003) 13 «Щодо надання інформації
стосовно кримінального судочинства через засоби масової інформації» задекларувала окремий принцип № 2 «Презумпція невинуватості» такого змісту: «Повага до принципу презумпції невинуватості є
невід’ємною частиною права на справедливий суд. Згідно з цим, погляди та інформація стосовно судових процесів, що відбуваються,
мають передаватися або розповсюджуватися через засоби масової
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інформації тоді, коли це не зашкоджує презумпції невинуватості підозрюваного, обвинуваченого або підсудного» [4].
Схоже розуміння розкривається у рішеннях ЄСПЛ, що містять
правові позиції щодо суті положень зазначеного міжнародно-правового акта, а також змісту та обсягу гарантованих ним прав. Так, ЄСПЛ
у справі «Барбера, Мессегеу і Джабардо проти Іспанії» зазначив, що
п. 2 ст. 6 Конвенції вимагає, щоб при здійсненні своїх повноважень
судді відійшли від упередженої думки, що підсудний вчинив злочинне діяння, оскільки обов’язок доведення цього лежить на обвинуваченні та будь-який сумнів трактується на користь підсудного [6].
Пунктом 38 рішення ЄСПЛ у справі Аллене Де Рібемон проти
Франції (Allenet de Ribemont v. France) від 10 лютого 1995 року встановлено, що п. 2 статті 6 Конвенції не може бути перешкодою для влади щодо інформування громадськості про розслідування, які ведуться, але вона зобов’язує, щоб влада робила це стримано та делікатно,
як того вимагає принцип презумпції невинуватості [1].
Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Шагін проти України»
із фактичних обставин відомо, що заява першого заступника прокурора Києва, яку однаково процитували три різні газети і яку було
зроблено задовго до складання обвинувального висновку у справі заявника, про те, що заявник був «фактичним керівником» групи кілерів і «його розпорядження [вбивати] мали систематичний характер».
Проте ЄСПЛ у даному рішенні проти України звернув увагу на те, що:
«пункт 2 статті 6 Конвенції не може завадити відповідним органам інформувати громадськість про перебіг розслідування в кримінальних
справах, адже це суперечило б праву на свободу вираження поглядів,
проголошеному статтею 10 Конвенції. Однак він зобов’язує робити
це з усією необхідною обережністю та обачністю, щоб дотримати
принцип презумпції. Водночас слідчі та правоохоронні органи не несуть відповідальності за дії засобів масової інформації» [5].
На думку Суду, згадана заява свідчить про те, що той, хто її озвучив, вважав установленим фактом те, що заявник замовляв і оплачував убивства, хоч єдине, у чому він був не таким упевненим, – це точна сума, сплачена за вбивства. Отже, ця заява, яку було зроблено
задовго до складання обвинувального висновку у справі заявника,
стосовно винуватості заявника у вчиненні злочинів, по-перше, спонукала громадськість до думки про його вину і, по-друге, визначала
наперед оцінку фактів відповідним судовим органом. Таким чином,
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мало місце порушення пункту 2 статті 6 Конвенції.
Така ж правова позиція висловлена ЄСПЛ у справі «Довженко
проти України». В даній справі заяви керівників управління МВС,
які надавали коментарі ЗМІ стосовно кримінальної справи заявника,
містили твердження щодо вини у вчиненні інкримінованих йому злочинів до ухвалення вироку.
Тож, як бачимо, практика ЄСПЛ яскраво демонструє, що презумпція невинуватості застосовується не лише у межах кримінального провадження, а й поза його межами, коли посадові особи, ЗМІ
розповсюджують інформацію стосовно причетності особи до того чи
іншого злочину.

Список використаних джерел:

1. Case of Allenet de Ribemont v. France (Application
no.
15175/89).
URL:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22item
id%22:[%22001–57914%22]}.
2. Нор В. Т. Презумпція невинуватості як конституційна засада
кримінального судочинства та її застосування в практиці Європейського суду з прав людини. Часопис Національного університету
«Острозька академія». Серія «Право». 2011. № 1(3). 24 с.
3. Пономаренко Д. Ваші докази – не докази. Закон і Бізнес. 2016.
URL: http://zib.com.ua/ua/126034yaki_naslidki_porushennya_principu_
prezumpcii_nevinuvatosti.html.
4. Рекомендация N R (2003) 13 Комитета министров Совета
Европы государствам-членам «О порядке предоставления информации о разбирательствах по уголовным делам через средства массовой
информации» от 10 июля 2013 г. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/994_870.
5. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Шагін
проти України» (заява № 20437/05) від 10.12.2009. Офіційний вісник
України. 2011. № 14. С. 228.
6. Слуцька Т. В. Презумпція невинуватості в дії?! Практична реалізація цього принципу щодо осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням. Протокол юридичний інтернет-ресурс. URL:
https://protocol.ua/ua/prezumptsiya_nevinuvatosti_v_dii_praktichna_
realizatsiya_tsogo_printsipu_shchodo_osib_zvilnenih_vid_vidbuvannya_
pokarannya_z_viprobuvannyam/.

298

Федорчук А. Б.,
аспірант кафедра адміністративної діяльності
Національної академії внутрішніх справ

ПРАВОВИЙ ЗМІСТ ПРАВ
ТА ОБОВ’ЯЗКІВ СУДДІВ В УКРАЇНІ
З проголошенням незалежності Україна взяла курс на визнання
принципу верховенства права, побудову держави, зміст і спрямованість діяльності якої визначають права і свободи людини та їх гарантії.
Це зумовило необхідність створення дієвого механізму захисту прав,
свобод і законних інтересів людини і громадянина, інтересів юридичних осіб, що у повсякденному житті часто порушуються, не визнаються чи оспорюються. Особливе місце в зазначеному механізмові
посідають суди, які розв’язують конфлікти у притаманний виключно
для них спосіб – шляхом здійснення правосуддя, ефективність і справедливість якого багато в чому залежить від правильності побудови
та діяльності судової системи в державі [1, с. 1].
Службові права та обов’язки в сукупності формують повноваження суддів. В контексті визначення адміністративно-правового статусу
суду слід розглянути повноваження останнього як складовий структурний елемент статусу. Симбіоз прав та обов’язків як повноважень
суддів також розглядається рядом вчених-дослідників.
Правовий зміст прав суддів визначається рядом ознак, серед
яких: 1) дотримання встановлених законодавством правил регулювання поведінки; 2) право вимагати відповідної поведінки від інших
зобов’язаних осіб; 3) право на звернення до органів державної влади;
4) право на використання соціальних благ [2, c. 115].
Зважаючи на різні доктринальні бачення та підходи до визначення службових прав та обов’язків, можна виокремити конкретні ознаки, притаманні суддівським 1) носій є суб’єктом функції правосуддя;
2) чітко закріплений механізм реалізації суддівських повноважень;
3) зміст і обсяг службових прав визначається специфікою правового
статусу судді, правового носія судової влади в державі; 4) визначається особливим порядком призначення, проходження та звільнення;
5) забезпечення виконання службових прав гарантується державою;
6) має виключний характер поширення.
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Головні службові обов’язки суддів закріплені у Рекомендації N (94)
12 «Незалежність, дієвість та роль суддів», до яких належать: 1) під
час проведення судового розгляду захищати права і свободи всіх осіб
однаково, поважаючи їх гідність; 2) в процесі слухання всіх справ діяти незалежно і неупереджено, забезпечувати сторонам можливість
бути об’єктивно вислуханими, пояснювати, якщо потрібно, процедурні питання, діяти без будь-якого зовнішнього впливу на судовий розгляд і вести себе відповідно; 3) приймати рішення щодо переданих їм
на розгляд справ; 4) розглядати кожна справа з належною ретельністю
і упродовж розумного строку; 5) чітко викладати причини прийняття
рішень простою і доступною мовою; 6) в певних справах заохочувати
сторони досягати мирного врегулювання спору; 7) регулярно підвищувати і вдосконалювати свій професійний рівень [3].
Зважаючи на систему суддів в Україні, слід звернути увагу
і на те, що в залежності від ієрархічності розташування тієї чи іншої
ланки суддів в єдиній системі суддівського інституту, варто виділяти
і відповідні повноваження притаманні окремими ланкам. Суди одного рівня майже завжди мають однакову структуру і мають однакові
повноваження (обсяг компетенції), а розмежування компетенції між
ними відбувається на підставі принципу територіальної юрисдикції.
Як правило, розмежування компетенції між ланками здійснюється
на основі матеріальної або персональної юрисдикції.
Тому розглянемо більш детальніше права та обов’язки суддівської
влади.
Повноваження місцевих судів сфокусовані у наступному: 1) загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення; 2) господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських
правовідносин, а також інші справи, віднесені законом до їх юрисдикції; 3) адміністративні суди розглядають справи адміністративної
юрисдикції.
До повноважень апеляційного суду належить 1) здійснення
правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом; 2) аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики,
інформує про результати узагальнення судової практики відповідні
місцеві суди, Верховний Суд; 3) надання місцевим судам методичної
допомоги в застосуванні законодавства; 4) здійснення інших повноважень, визначених законом (ст. 27) [4].
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Вищий спеціалізований суд 1) здійснює правосуддя як суд першої
та апеляційної інстанції у справах та в порядку, визначених процесуальним законом;2) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову
практику, інформує про результати узагальнення судової практики Верховний Суд; 3) здійснює інші повноваження, визначені законом (ст. 32).
Не слід забувати про те, що повноваження Вищого спеціалізованого суду також обумовлюється функціями судів, які входять до складу останнього.
Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядатиме справи в порядку встановленому Господарським процесуальним кодексом
України (далі – ГПК України). Останній затвердив перелік категорій
справ, які уповноважений розглядати Вищий суд з питань інтелектуальної власності.
До них відносяться такі категорії: 1) справи у спорах щодо прав
на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку
(знак для товарів і послуг), комерційне найменування та інших прав
інтелектуальної власності, в тому числі щодо права попереднього користування; 2) справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів, що посвідчують
або на підставі яких виникають такі права, або які порушують такі
права чи пов’язані з ними законні інтереси; 3) справи про визнання
торговельної марки добре відомою; 4) справи у спорах щодо прав автора та суміжних прав, в тому числі спорах щодо колективного управління майновими правами автора та суміжними правами; 5) справи
у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і виконання договору
щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності,
комерційної концесії; 6) справи у спорах, які виникають із відносин,
пов’язаних із захистом від недобросовісної конкуренції, щодо: неправомірного використання позначень або товару іншого виробника;
копіювання зовнішнього вигляду виробу; збирання, розголошення
та використання комерційної таємниці; оскарження рішень Антимонопольного комітету України із визначених цим пунктом питань [5].
Велика Палата Верховного Суду 1) у визначених законом випадках здійснює перегляд судових рішень у касаційному порядку з метою забезпечення однакового застосування судами норм права;2) діє
як суд апеляційної інстанції у справах, розглянутих Верховним Судом
як судом першої інстанції; 3) аналізує судову статистику та вивчає су-
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дову практику, здійснює узагальнення судової практики; 4) здійснює
інші повноваження, визначені законом (ст. 45).
На основі використання аналізу та синтезу повноваження місцевих
суддів можна співвіднести наступним чином: 1) функціональні обов’язки
напряму пов’язані із реалізацією функції правосуддя, зокрема своєчасного, справедливого та безстороннього розгляду й вирішення судових справ;
2) етична сторона виконання обов’язків, що передбачає дотримання правил суддівської етики; 3) посадові обов’язки передбачають виконання завдань, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».
Права та обов’язки суддів в загальному їх значенні закріплені
у ст. 56 ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» 1) права, пов’язані зі здійсненням правосуддя, визначаються Конституцією України, процесуальним та іншими законами; 2) суддя має право брати участь у суддівському самоврядуванні; 3) судді можуть утворювати громадські
об’єднання та брати участь у них з метою захисту своїх прав та інтересів, підвищення професійного рівня; 4) суддя може бути членом національних або міжнародних асоціацій та інших організацій, що мають
на меті захист інтересів суддів, утвердження авторитету судової влади
в суспільстві або розвиток юридичної професії та науки; 5) суддя має
право підвищувати свій професійний рівень та проходити з цією метою відповідну підготовку; 6) суддя повинен додержуватися присяги.
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