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ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства вимагають
переосмислення низки кримінально-процесуальних інститутів, підходів до розуміння
сутності та призначення кримінального судочинства. На сучасному етапі розвитку
кримінально-процесуального права в Україні перед науковцями постає завдання
створення оптимальної національної моделі ефективного розслідування та судового
розгляду кримінальних справ відповідно до сучасного рівня розвитку суспільства,
дієвого процесуального контролю, що дозволяло б не припуститися помилок у
правозастосуванні, а також своєчасно їх виправити. Європейський Союз є унікальною
міжнародною організацією, який поєднує успішне економічне, політичне та правове
співробітництво держав-членів. Одним із завдань цього міждержавного утворення є
підтримка економічної й політичної стабільності в Європі, зміцнення безпеки
суспільних інститутів та окремих громадян. Завдання протидії новітнім формам
злочинності зумовлюють як реформування органів кримінальної юстиції країн-членів
ЄС, так і формування спеціальних міждержавних органів, що здійснюють протидію
злочинності на теренах всієї Європи. Отже, протидія злочинності відповідно до
європейських стандартів відбувається на двох рівнях: національному, на якому діють
національні органи кримінальної юстиції, та міждержавному, на якому утворюються
загальноєвропейські органи спеціальної компетенції, що здійснюють завдання охорони
правопорядку.
Курс

на

європейську

інтеграцію

проголошено

Україною

офіційно

на

державному рівні. Указом Президента України від 11 червня 1998 р. «Про
затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу» визначено, що
метою нашої держави є набуття статусу повноправного членства в цій міжнародній
організації. Відповідно до Загальнодержавної програми адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу, схваленої Верховною Радою України
18 березня 2004 р., первинне і вторинне законодавство законодавство ЄС має бути
враховано при розробці нових нормативних актів України. Окрім того, закріплена
вимога приведення чинного законодавства у відповідність із існуючими актами.
Указані завдання набувають особливої значущості в світлі набуття Україною
асоційованого членства в ЄС.
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Науковці Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені
академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, звернувшись до
проблематики

шляхів

гармонізації

вітчизняного

кримінально-процесуального

законодавства із відповідними актами Європейського Союзу, поставили перед собою
завдання щодо здійснення комплексного порівняльно-правового дослідження.
Достовірність
використанням

викладених

чинного

у

роботі

законодавства,

висновків

відомчих

забезпечена

широким

нормативно-правових

актів,

законодавства Європейського Союзу у сфері організації та функціонування органів
кримінальної юстиції, а також аналізу досвіду побудови та функціонування органів
кримінальної юстиції в країнах Європи.
Таким чином, ця монографія уявляє собою не тільки певний підсумок фахової
діяльності по вирішенню наукового завдання, але й суттєвий крок, необхідний для
наукового обґрунтування реформаційних процесів у сфері кримінального судочинства.
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РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПОБУДОВИ ОРГАНІВ
КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

1.1. Поняття й система органів кримінальної юстиції
У прийнятій Концепції реформування кримінальної юстиції України1 вперше
визначено поняття «системи кримінальної юстиції». До неї включено кримінальне,
кримінально-процесуальне та кримінально-виконавче законодавство, а також органи та
установи кримінальної юстиції, які розглядають кримінальні справи, інститут державних
обвинувачів (прокуратура), органи, наділені повноваженнями проводити досудове
розслідування, органи та установи виконання кримінальних покарань, адвокатура. Варто
відзначити, що дане поняття містить як нормативний, так і функціональний аспекти
досліджуваного явища, тоді як у більшості наукових джерел приділяється увага переліку
органів і установ, які складають систему кримінальної юстиції.
На вирізнення організаційного і процесуального аспектів системи кримінальної
юстиції звертають увагу зарубіжні науковці. Так, професор Вашингтонського університету
С. Т. Рейд характеризує кримінальну юстицію як систему і процес2. Більше того,
кримінальний процес, тобто метод, за допомогою якого система розглядає кожний
конкретний випадок, є сукупністю взаємозумовлених дій. Він складається із законодавчо
визначених взаємопов’язаних послідовних стадій, частина із яких (приміром, арешт або
розгляд справи у суді, має місце у всіх публічно), а частина, незважаючи на всю свою
суспільну значущість, проходить за зачиненими дверима правоохоронних органів. Система
кримінальної юстиції має розглядатися як єдине ціле3.
Отже, враховуючи наведені позиції вчених, можна виділити:
(а) процедурний аспект системи кримінальної юстиції, яка включає норми і
положення закону, що регламентує процедуро провадження у разі виявлення
компетентними органами держави факту вчинення кримінального правопорушення (цей
аспект тотожний кримінальному процесу);
1

Концепція реформування кримінальної юстиції в Україні [Електронний ресурс] : затв. Указом
Президента України від 08.04.2008 р. № 311/2008 // Президент України Віктор Ющенко : офіц. інтернетпредставництво. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/7703.html. – Заголовок з екрана.
2
Reid S. Т., Crime and Criminology. Hinsdale (TIL.), 197R. P. 260
3
Тhe Challenge of Crime in a Free Society. A Report by the President's Comission on Law Enforcement
and Administration of Justice. Washington, 1967.

6

7

(б) функціонально-інституціональний аспект системи кримінальної юстиції, що
охоплює систему державних органів, уповноважених реагувати на правопорушення й
усувати їх негативні наслідки. Дієвість вказаної системи суттєвою мірою залежить від
вдалого розподілу функцій і повноважень органів і посадових осіб, які складають її
елементи.
Як справедливо відзначається у науковій літературі кримінальна юстиція – це
цілісний правовий механізм, який покликано забезпечити реалізацію правосуддя4. Досить
влучно систему органів кримінальної юстиції охарактеризував С. Г. Міщенко, вказавши,
що до неї юстиції входять державні правоохоронні органи – дізнання, досудового слідства,
прокуратури та суди загальної юрисдикції з розгляду кримінальних справ, організаційно не
віднесені до однієї управлінської структури. Водночас, на думку вченого, однорідність
цілей, завдань та характеру їхньої діяльності, а також процесуальна форма її здійснення
об’єднує цю частину державного правоохоронного апарату в цілісну та самодостатню
систему5. На думку американського дослідника А. В. Боуза, характеристиками будь-якої є
координація, взаємодія, порядок, єдність методів діяльності, співробітництво, об’єднання,
внутрішні зв’язки, організація й структура. Система функціонує як організм, що
складається із різних, але взаємопов’язаних і взаємоузгоджених частин. У свою чергу
незалежність

структурних

одиниць

системи

кримінальної

юстиції

негативно

відображається на її ефективності6».
Мета і завдання органів кримінальної юстиції. Будь-яка системи кримінальної
юстиції – це апарат, за допомогою якого суспільство захищає правила поведінки, необхідні
для охорони інтересів як окремої особистості, так і всієї спільноти. Система функціонує,
використовуючи такі заходи процесуального примусу, як арешт, судове переслідування й
переслідування й засудження тих її членів, які порушують основні правила співжиття.
Поряд із безпосереднім покаранням правопорушника закону будь-який захід, застосований
проти нього, підпорядкований виконанню наступних завдань: 1) вилучити із суспільства
особу, яка представляє небезпеку для нього; 2) утримати інших членів суспільства від
злочинної поведінки; 3) надати суспільству можливість перевиховати правопорушника,

4

Прилуцький С. В. Кримінальна юстиція України: правова природа, шлях реформи та відродження /
С. В. Прилуцький // Бюлетень Міністерства юстиції. – 2007. - № 7. – С. 10.
5
Міщенко С. .Г. Роль кримінальної юстиції в протидії злочинності: автореферат дис. … канд. юрид.
наук: 12.00.08 / С. Г. Міщенко. – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – К.:
2011. – 20 с.
6
Воuza A. V. Police Administration. Organization and Performance New York, 1978. P. 291—292.
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тобто зробити із нього законослухняного громадянина7.
Стосовно визначення мети кримінального процесу звернемо увагу на результати
узагальнення дискусії, що мала місце свого часу з цього приводу в науковій літературі, яке
було проведено М. О. Чельцов-Бебутовим. Ним, зокрема, були виокремленні такі
теоретичні концепції, в яких знайшло своє відображення розуміння мети кримінального
процесу:
– концепція, в межах якої кримінальному судочинству відводиться підлегле
службове становище стосовно матеріального кримінального права, де процес виступає
лише засобом здійснення покарання, передбаченого кримінальним законом, а його мета –
застосування справедливого покарання (І. Я. Фойницький, М. С. Строгович);
– концепція кримінального процесу як юридичного відношення, в межах якої він
розглядався як певне абстрактне юридичне відношення, а до основних положень були
наступні моменти: кримінальний процес як юридичне відношення, має на меті
забезпечення права держави на покарання або вирішення правової суперечки; це
відношення виникає між судом – носієм судової влади, та сторонами – носіями
відповідних інтересів; це відношення має публічно-правовий характер; воно розвивається,
рухається по сходинкам (етапам) (Г. Фельдштейн, Н. Н. Розін);
– концепція кримінального процесу як системи гарантій особи, в межах якої увагу
акцентовано на праві особистої свободи як основного, визначального права щодо
процесуальної діяльності суду, оскільки завданням цього органу є не боротьба зі
злочинністю або забезпечення інтересів влади, а вирішення суперечки між державою, що
пред’являє обвинувачення і доводить своє право на покарання, та особою, а засобами
охорони прав особи виступає судовий захист, а не державна опіка (П.І. Люблінський, І.В.
Михайловський)8.
Російська вчена І. Б. Михайловська досить влучно характеризує соціальне
призначення кримінальної юстиції. Останнє полягає у тому, що вона служить способом
вирішення конфлікту між особистістю і владою, тобто між порушником кримінальноправової заборони і державою, яка встановила цю заборону. При цьому соціальну
значущість має не лише факт вирішення конфлікту (тобто застосування або

7

Рогов А. И. Система органов уголовной юстиции США : Структурный аспект /А. И. Рогов.
//Правоведение. -1991. - № 5. – С. 99
8
Чельцов-Бебутов М. А. Курс уголовно-процессуального права : очерки по истории суда и
уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах / Чельцов-Бебутов
М.А. – СПб. : Равена, Альфа, 1995.– 846 с. с. 816–825.
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незастосування норм матеріального пава), а й процедура його вирішення9.
У європейській теоретичній літературі застосовується концепція «контроль над
злочинністю», яка, на думку О. Ю. Шостко, означає активну діяльність із стабілізації
показників злочинності на соціально прийнятному рівні (або нижче цього рівня), що має не
меті скорочення обсягів злочинності. Така діяльність розглядається як елемент соціальноекономічної політики держави, що спрямована на усунення загально-соціальних причин
злочинності й зниження її показників10. Саме контроль над злочинністю має розглядатися
як основна мета діяльності органів кримінальної юстиції в Європі, повноправною
частиною якої прагне стати Україна (з урахуванням не лише зовнішніх, інституціональних
ознак цієї системи, а й внутрішнього змісту діяльності її складових компонентів). Герберт
Пекер, професор права Стенфордського університету, називає такі ознаки моделі контролю
над злочинністю: (1) придушення злочинності має бути найбільш важливою функцією
кримінального правосуддя, оскільки правопорядок є необхідною умовою вільного
суспільства; (2) кримінальне правосуддя має сконцентруватися на захисті прав жертв, а не
на захисті прав обвинувачених; (3) повноваження поліції повинні бути розширені, щоб
спростити розслідування, арешт, розшук, затримання і звинувачення; (4) юридичні
процедури на досудовому розслідування мають бути максимально спрощені; (5) якщо
поліція

проводить

арешт

і

прокурор

формулює

кримінальне

обвинувачення,

обвинувачений повинні попередньо визнати винним, оскільки встановлення фактів
поліцією і прокуратурою відрізняється з високою надійністю; (6) основною метою
кримінального судочинства повинно бути виявлення істини або встановлення фактичної
вину обвинуваченого.
Модель належного процесу Герберта Пекера протистоїть моделі контролю над
злочинністю. Належний кримінальний процес, на думку професора, складається з таких
елементів: (1) найбільш важливою функцією кримінального правосуддя має бути
забезпечення належного правового процесу, або базової законної справедливості; (2)
кримінальне правосуддя має зосередитися на правах підсудних, а не жертв, оскільки Білль
про права прямо передбачає захист прав підсудних; (3) повноваження поліції повинні бути
обмежені, щоб запобігти пригніченню особистості з боку влади; (4) конституційні права –
це не порожні формальності; органи кримінального правосуддя повинні дотримуватися
9

Михайловская И. Б. Социальное назначение уголовной юстиции и цель уголовного процесса /
И. Б. Михайловская // Государство и право. – 2005. - № 5. - С. 114.
10
Шостко О. Ю. Протидія організованій злочинності в європейських країнах: моногр. / О. Ю.
Шостко. – Х.: Право, 2009. – 400 с. – С. 156.
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правил, процедур і керівних принципів для забезпечення справедливості та послідовності у
здійсненні правосуддя; (5) процес кримінального правосуддя повинна бути смугою
перешкод, що набувають форми процесуальних гарантій, які служать як захисту невинних,
так і викриттю винних; (6) уряд не повинен вважати особу винною виключно на основі
фактів; людина має бути визнаватися винною, тільки якщо уряд дотримається юридичні
процедури у встановленні фактів11.
Варто зауважити, що національна система кримінальної юстиції поєднує ознаки
обох вказаних моделей (як контролю над злочинністю, який є одним із завдань
національних правоохоронних органів, так і належного кримінального процесу, ідеї якого
знайшли відображення у КПК України 2012 р.).
Щодо завдань органів кримінальної юстиції, то вони мають розглядатися відносно
кожного структурного компоненту відповідної системи (процедурного і функціональноінституціонального; а також кожного окремого органу, який входить до системи
кримінальної юстиції).
Функції органів кримінальної юстиції. Як відзначає російський дослідник С. В.
Валов, призначення, роль і ступінь впливу держави в системі кримінальної юстиції
виражаються в належних йому функціях. Вони у своїй єдності утворюють державну
підсистему в системі кримінальної юстиції, зумовлюють її склад і структуру, вид і форму
їх організаційного забезпечення, методи і засоби їх реалізації, обов'язки і права відповідних
органів держави при реагуванні на злочини. Органи держави, на тому чи іншому етапі його
розвитку реалізують відповідно до чинного законодавства покладені на них функції щодо
попередження,

виявлення,

запобігання

та

припинення

злочинів,

розслідування

кримінальних справ, правильному їх вирішенню і виконанню прийнятих рішень,
утворюють державну підсистему органів кримінальної юстиції12.
Порівняльно-правовий аналіз законодавства свідчить, що переважна більшість
правоохоронних органів країн світу виконує такі функції, як: захист конституційного
ладу, охорона громадського порядку, забезпечення безпеки громадян, протидія
злочинності, забезпечення безпеки на транспорті, охорона кордонів, контроль митних і

11

Packer Н. Which Model Crime Control or Due Process [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.cliffsnotes.com/more-subjects/criminal-justice/the-criminal-justice-system/the-process-of-criminaljustice. – Заголовок з екрану.
12
Валов С.В. Теоретические модели системы уголовной юстиции: сравнительный анализ
http://www.iuaj.net/node/439
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податкових зборів13. На нашу думку, функції органів кримінальної юстиції є вужчими від
функцій

правоохоронних

органів,

оскільки

вони

не

здійснюють

забезпечення

правопорядку в суспільстві.
При визначенні структури органів кримінальної юстиції надзвичайно важливу роль
відіграє питання розподілу функціональних повноважень між ними. Досить влучно цей
аспект охарактеризував вітчизняний науковець С. Міщенко: «Кримінальна юстиція – це
своєрідна піраміда, як у всіх цивілізованих країнах. Вона ґрунтується на таких принципах:
той, хто ловить злочинців, не розслідує кримінальних справ, не судить, не висуває
обвинувачень, не захищає. Той, хто розслідує справу, не ловить злочинців, не висуває
обвинувачень і не судить. Той, хто висуває обвинувачення від імені держави, як у нас
прокуратура, не розслідує кримінальних справ, не ловить злочинців і не судить. А той, хто
судить, лише судить і не займається всім іншим. Оце основний принцип кримінальної
юстиції. Всі функції мають бути організаційно відокремлені одна від одної, кожен повинен
займатися суто своєю справою»14.
На нашу думку, можна виділити такі функції органів кримінальної юстиції:
(а) Запобігання злочинності – здійснюється як органами кримінальної юстиції,
так і іншими державними й недержавними органами і установами;
(б) Викриття, припинення й розслідування злочинів – здійснюється системою
органів досудового розслідування й прокуратурою;
(в) Справедливий судовий розгляд – розгляд справи по обвинуваченню особи у вчиненні
кримінального правопорушення, вирішення питання про її винуватість або невинуватість,
а також здійснення судового контролю за досудовим розслідування;
(г) Виконання кримінального покарання здійснюється системою спеціалізованих
органів і установ держави;
(д) Ресоціалізація правопорушників після відбуття кримінального покарання
здійснюється держаавними і недержавними органами і установами, спрямована на
реінтеграцію правопорушника у суспільне життя, сприяння йому в працевлаштуванні,
навчанні, налагодженні побутових умов та профілактику вчинення ним правопорушень у
майбутньому.
Система органів кримінальної юстиції. Нажаль, жодний міжнародно-правовий
13

World encyclopedia of police forces and correctional systems / George Thomas Kurian, editor in
chief. 2nd ed. Thomson Gale, 2006.
14
Правоохоронну систему треба терміново очистити та реформувати. Голова Верховного Суду
України Ярослав Романюк взяв участь у роботі круглого столу з питань реформування правоохоронної
системи – «Урядовий кур’єр» - 2014.08.14 – №147.
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документ не надає характеристики оптимальної інституційної моделі органів кримінальної
юстиції. В кожній країні це питання вирішується індивідуально відповідно до традицій,
особливостей організації органів державної влади і конкретних завдань системи
кримінальної юстиції.
У науковій юридичній науці представлено декілька теоретичних моделей системи
кримінальної юстиції, що розрізняються нами за базисними елементами (за органами,
функціями, методами діяльності), їх приналежності (суспільству й державі, або тільки
державі), характером зав’язків між ними (ієрархічні або децентралізовані), а саме: 1)
функціонально-суб'єктна децентралізована державна модель органів кримінальної юстиції
(В.Н. Кудрявцев15) або суспільно-державна (І.Б. Михайлівська16), 2) державна ієрархічна
суб'єктно-функціональна (Г.Г. Зуйков17), 3) динамічна суспільно-державна функціональносуб'єктна (С.Є. Віцин18), 4) функціонально-суб'єктна (Т.Г. Морщакова19).
У країнах ЄС в систему кримінальної юстиції входять поліція, суди, державні
обвинувачі, державні захисники, органи виконання покарань, органи пробації (своєрідний
аналог вітчизняним органам і установам виконання покарання, які мають більш широкі
функції), тобто це визначення охоплює практичну діяльність інститутів держави,
спрямованих на підтримку соціального контролю, утримання від вчинення злочинів та
зменшення злочинності, притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб і
призначення їм покарань та реабілітаційних заходів. Так, у Болгарії органами кримінальної
юстиції є органи загальної компетенції, а також створено спеціалізований орган –
Національну службу з боротьби з організованою злочинністю20. У Польщі до органів
кримінальної юстиції належать поліція, прокуратура21. До органів кримінальної юстиції
15

21.

Кудрявцев В.Н. Уголовная юстиция как система // Правовая кибернетика. – М.: Наука, 1973. С.7-

16

Теория управления в сфере правоохранительной деятельности – М., 1990. С.121-122, 209-224;
Михайловская И.Б. Социальное назначение уголовной юстиции и цель уголовного процесса //
Государство и право. 2005. №5. С.111-118.
17
Зуйков Г.Г. Организация расследования преступлений как практическая деятельность, предмет
исследования и преподавания // Организация расследования преступлений органами внутренних дел: Сб.
статей.- М.: Академия МВД СССР, 1978. С.3-24.
18
Вицин С.Е. Системный подход и преступность. - М., 1980. С.88-139.
19
Морщакова Т.Г. Система уголовной юстиции: цели, функции и направления совершенствования //
Проблемы совершенствования советского законодательства: Сб. науч. тр. / Министерство юстиции
СССР, ВНИИСЗ. – М., 1988. - Вып.41. - С.121-133.
20
Шостко, О.Ю. Протидія організованій злочинності в європейських країнах [Текст] : монографія /
О. Ю. Шостко. – Х. : Право, 2009. – С. 315-316; Клітченко, О. С. Забезпечення внутрішньої безпеки країн
у контексті нових загроз і викликів (Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина) [Електронний ресурс] /
О. С. Клітченко // Національний інститут проблем міжнародної безпеки. – Режим доступу:
http://www.niisp.gov.ua/vydanna/panorama/issue.php?s =prnb3&issue=2005_2. – Заголовок з екрана
21
Policing Profiles of Participating and Partner States [Електронний ресурс] : Poland // OSCE : Policing
OnLine Information System. – Режим доступу: http://polis.osce.org/countries/details?item_id=37. – Заголовок
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Угорщини належать Національне бюро розслідувань, поліція, прикордонна служба, митні
органи22. До органів кримінальної юстиції Румунії належать прокуратура, Департамент
боротьби з корупцією23, поліція тощо.
У довіднику з установ кримінальної юстиції (Criminal Justice Agencies), виданому в
1970-1972 рр. урядом США, наведено такий перелік органів кримінальної юстиції: суди
(Courts); правозастосовні органи (Law Enforcement Agencies); виправні установи (Correction
Institutions); установи, що контролють поведінку умовно засуджених та умовно-достроково
звільнених (Probation and Parole Agencies); державні обвинувачі (Prosecutors); державні
захисники (Public Defenders); інші установи кримінальної юстиції. Варто відзначити, що
органи, що входять в систему кримінальної юстиції США, відносяться до різних гілок
державної влади: так, суди утворюють самостійну гілку, інші органи є складовою
частиною виконавчої гілки влади24.
Як справедливо відзначає М. І. Сірий, спільним для органів кримінальної юстиції
країн Європи є наступні риси. В поліцейському відомстві не може бути органу, наділеного
повноваженнями на самостійне проведення попереднього розслідування, на самостійне
виконання слідчих дій, спрямованих на процесуальне закріплення доказів. Основним
суб’єктом

на

попередньому

розслідуванні

виступає

прокуратура,

процесуальне

закріплення доказів на досудових стадіях шляхом проведення слідчих дій здійснює
судовий орган25.
В країнах Європи органи кримінальної юстиції мають різну структуру,
повноваження та порядок підпорядкованості, тому що побудова системи державних
органів, у тому числі кримінальної юстиції, є суверенною справою кожної країни. Про це
свідчить досвід окремих європейських країн, які відповідно до вимог Євросоюзу
реформують системи органів кримінальної юстиції з урахуванням національних
особливостей26.
з екрана; Шостко, О.Ю. Протидія організованій злочинності в європейських країнах [Текст] : монографія
/ О. Ю. Шостко. – Х. : Право, 2009. – С. 316-317.
22
Організована злочинність в Україні та країнах Європи [Текст] : посібник / [за заг. ред. О. М.
Джужі]. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. – С. 114. Шостко, О.Ю. Протидія організованій
злочинності в європейських країнах [Текст] : монографія / О. Ю. Шостко. – Х. : Право, 2009. – С. 323324.
23
Гурська З. «Рожева мрія» Румунії про Шенген посунулася за горизонт [Електронний ресурс] : [1
лютого 2013, 18:01] / Зінаїда Гурська // Перший Національний : офіц. сайт тв. – Режим доступу:
http://1tv.com.ua/uk/specialnews/2013/02/01/1627. – Заголовок з екрана;
24
Criminal Justice Agencies in the United States. Washington, 1980. P. 2.
25
Сірий М. І. Реформи правоохоронних органів у Європі й Україні / М. І. Срий / Вісник Верховного
Суду України. – 2006. - № 8(72). – С. 24-30. – С. 26.
26
Шишолін П.А.Бачення концепцій реформування правоохоронних органів / П.А. Шишолін //
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На підстави вивчення європейського досвіду функціонування органів кримінальної
юстиції можна здійснити відповідну класифікацію за декількома критеріями:
І. За способом управління системою кримінальної юстиції відповідні органи
поділяються на:
(а) централізовані (більшість країн ЄС, Україна та країни СНД). В Данії
централізовані поліцейські органи є уніфікованими. У разі наявності спеціалізованих
органів (окрім поліції), вони виконують інші функції. Юрисдикція спеціалізованих органів
не залежить від того, чи йдеться про великі міста або сільську місцевість. Фінансування
органів кримінальної юстиції здійснюється з центрального бюджету. Організаційно і
процесуально усі місцеві осередки відповідних органів підпорядковуються центральному
відомству, який встановлює правила діяльності підпорядкованих йому органів і видає
обов’язкові для виконання вказівки.
(б) децентралізовані (ФРН, Великобританія, США) системи кримінальної юстиції
характеризуються відсутністю єдиної централізованої системи управління відповідними
органами

та

наявністю

різних

джерел

їх

фінансування

(це

бюджети

як

загальнонаціонального, так і місцевого рівня). Наприклад, у Великобританії центральні,
регіональні і місцеві правоохоронні органи є автономними в рамках власної юрисдикції.
Існують різні варіанти реалізації такої моделі, проте їх характерною ознакою залишається
відсутність ієрархії. У Великій Британії центральних правоохоронних формувань не існує
взагалі – на вищому рівні державного управління діють тільки координаційні структури.
Однак всі правоохоронні формування фінансуються із центрального бюджету. Під
впливом континентальних європейських моделей муніципальні поліцейські формування,
тобто такі, які створюються і фінансуються місцевими громадами, фактично припинили
своє існування, хоча дозволені законом. У ФРН з одного боку поряд з місцевими (земель,
міст і округів) поліцейськими органами діють федеральні, з іншого – муніципальної поліції
(поліції місцевих громад) практично не існує, хоча це дозволяється законом. Поліцейські
органи у Німеччині, так само як у Великій Британії, фінансуються із центральних
бюджетів федерації і бюджетів окремих земель. Найбільш децентралізованою вважається
система кримінальної юстиції США. У цій країна існують федеральні правоохоронні
органи, правоохоронні органи штатів, великих міст, округів, місцевих громад, окремих
Реформування системи правоохоронних органів України та міжнародний досвід трансформації поліції в
країнах Центральної та Східної Європи: Матеріали міжнар. “круглого столу” (м. Київ, 14 жовт. 2005 р.) /
Нац. ін8т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України; За заг. ред. О.С. Бодрука.—
К.: НІПМБ, 2006.— 190 c. - С. 38. – С. 36-39.

14

15

територій, містечок і навіть університетських кампусів. Всі вони є автономними, мають
різну юрисдикцію, джерела фінансування, процедури адміністративного і оперативного
підпорядкування. В назвах федеральних органів як правило присутні слова „агентство” або
„служба”, на рівні штатів і великих міст правоохоронні органи називаються поліцією, на
рівні громад і окремих територій – офісами шерифа, правоохоронці, що обслуговують суди
і пенітенціарну систему, називаються маршалами та констеблями. На федеральному рівні
також спостерігається значне різноманіття органів кримінальної юстиції. Структурно вони
належать до різних міністерств, більшою частиною, до Міністерства юстиції (серед них
ФБР та Агентство по боротьбі з наркотиками) і внутрішньої безпеки (у тому числі,
Секретна служба), або можуть бути автономними в рамках системи органів виконавчої
влади (наприклад, Капітолійська поліція США)27.
ІІ. Належність до певної правової системи визначає сутнісні ознаки системи
органів кримінальної юстиції. У науковій юридичній літературі традиційною є
класифікація інститутів права відповідно до їх належності до певної правової сім’ї.
(а) романогерманської. До основних ознак романогерманської правової сім’ї
належить: (1) формування на основі рецепції (запозичення) римського права, яке після
розпаду Західної Римської імперії більше семи століть було «мертвим», нечинним правом,
та канонічного права; (2) єдине розуміння норми права, котра розглядалася як абстрактне,
загальне та неперсоніфіковане правило поведінки, що може неодноразово застосовуватися
до невизначеної кількості випадків та осіб; (3) основним джерелом права виступає
нормативно-правовий акт, головним з яких в ієрархії, починаючи з ХІХ ст., є закон. Інші
джерела права також визнаються, але мають другорядне значення; (4) за деякими
винятками, не визнаються правотворчі повноваження судді та судові прецеденти; (5)
визнається

поділ

права

на

публічне

та

приватне,

а

також

на

відносно

виокремлені галузі (конституційне, цивільне, кримінальне, адміністративне та ін.); (6) усі
основні галузі права кодифіковані; (7) загальний поняттєвий фонд та термінологія, тобто
подібність правових понять і категорій, які використовуються у кожній національній
правовій системі; (8) наявність системи загальних принципів, на яких базується правовий
порядок. Деякі з них зафіксовано в законодавстві (наприклад, заборона зловживати
правом, порушувати рівноправність чоловіків і жінок); (9) пріоритет матеріального права
27

Їжак О. Порівняльно-правовий аналіз поняття правоохоронних органів за вітчизняним та
зарубіжним законодавством, їх характерні ознаки, види та місце в системі органів виконавчої влади
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Monitor/Juli2009/29.htm. – Заголовок з
екрану.
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над процесуальним28.
Як відзначає Л. Ю. Тюріна, до головних ознак судових і правоохоронних органів
країн романо-германського типу можна віднести: (1) наявність спеціалізованих судів, що
складають відособлені судові системи, насамперед адміністративної юстиції та
Конституційного Суду України; (2) підпорядкування прокуратури, функціональне
призначення якої полягає в здійсненні кримінального переслідування і підтримки
обвинувачення в суді, Міністерству юстиції з чітким поділом компетенції в залежності від
ієрархічної побудови судів загальної юрисдикції; (3) наявність слідчого судді; (4)
централізоване управління в системі органів внутрішніх справ29.
(б) англосаксонської. Особливостями цієї правової родини є: (а) значна питома вага
судових рішень у структурі джерел права; (б) яскраво виражений казуальний характер
права, що проявляється у домінуванні прецедентів над кодифікованими правовими актами
серед джерел права; (в) незначна частка рецепції інститутів римського права в історичній
ретроспективі; (г) значна роль процесуального права у порівнянні із матеріальним; (д)
високий рівень незалежності судової влади по відношенню до інших гілок влади; (е)
обвинувальний характер судового процесу із розвиненим принципом змагальності30; (є)
менш абстрактний характер норм, ніж у романо-германському праві; (и) відсутність
принципового значення поділу на приватне і публічне право; (й) поширеність інституту
присяжних31.
Базовими ознаками англосаксонського типу системи судових і правоохоронних
органів є наступні: (1) наявність спеціалізованих судів без виділення їх в окремі судові
системи; (2) підпорядкованість прокуратури, функціональне призначення якої полягає в
здійсненні кримінального переслідування, Міністерству юстиції; (3) децентралізоване
управління в системі Міністерства внутрішніх справ (поліції)32.
(в) традиційної (традиційні, зокрема, мусульманські правові системи вносять свій
вклад у розвиток системи кримінальної юстиції ЄС (Франція, ФРН). До сутнісних ознак
28

Зайчук О. В., Оніщенко Н. М. Теорія держави і права. Підручник / За ред. О. В. Зайчука, Н. М.
Оніщенко. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 688 с. – С. 25-26.
29
Тюріна О. В. Сучасні системи судових і правоохоронних органів (порівняльно-правова
характеристика): навч. Посібник. – К.: КНТ, Видавничий дім «Скіф», 2008. – 96 с. –С. 29.
30
Марченко М. Н. Источники права: учеб. пособие / М. Н. Марченко. – М.: Вебли,Изд-во Проспект,
2005. – 760 с. - С. 517-534
31
Порівняльне правознавство : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / С. П. Погребняк, Д. В.
Лук’янов, І. О. Биля-Сабадаш та ін. ; за заг. ред. О. В. Петришина. – Х. : Право, 2011. – 272 с. – С. 128132.
32
Тюріна О. В. Сучасні системи судових і правоохоронних органів (порівняльно-правова
характеристика): навч. Посібник. – К.: КНТ, Видавничий дім «Скіф», 2008. – 96 с. –С. 56.
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традиційних правових системах можна віднести наступні: (1) відсутність або обмежена
кількість писемних, офіційних джерел права. Основним джерелом права є звичаї, традиції
та релігійні норми; (2) відсутність чітко вираженої структури інститутів влади, відсутність
юридичної професії та юридичної науки; (3) правосуддя вершать, як правило, старійшини;
(4) дотримання норм-традицій та норм-звичаїв засноване на авторитеті лідерів громади, а
також на уявленнях про потойбічний світ, адже порушення звичаю може спричинити
негативну реакцію духів; (5) звичайне право впливає на формування місцевої влади,
регулює основні питання суспільного життя, визначає порядок та організацію правосуддя
всередині громади33.
До 2050 року відсоток мусульманського населення ЄС зросте з нинішніх 5% до
20% (дані Інституту міграційної політики надруковані у газеті The Daily Telegraph)34. Тому
невипадково ісламські мораль і право посідають все більш помітне місце в правовій
системі ЄС. Так, за даними журналу Der Spiegel, у мечетях чи кафе ФРН збираються
мусульманські старійшини, розглядають судові випадки і виносять вироки, виконання
яких контролюють ісламські спільноти. Ісламські судді виступають посередниками між
іммігрантами, часто «скривдженими» німецьким правосуддям. Також нерідкі випадки,
коли шаріатські судді займаються прикриттям і виправданням злочинів, скоєних
мусульманами, перешкоджаючи діям німецьких органів правосуддя.
Німецькі політики та соціальні служби звертають увагу на примусові шлюби і
«вбивства честі» в ісламській общині, проте діяльність ісламських суддів залишається
багато в чому непоміченою громадськістю. Журналіст Іоаким Вагнер у своїй книзі
«Судді без законів» так описує це феномен: «Ісламська паралельна система правосуддя
стає загрозою конституційної правовій системі. Влада цих суддів ґрунтується не на
законі, а на положеннях, які існують всередині ісламської громади. Більшість з так
званих суддів є старійшинами кланів, імамами, деякі для вирішення спорів навіть
спеціально приїжджають їхні Туреччині або Лівану. Часто мусульмани звертаються до
суддів у випадках суперечок між сім'ями або коли потрібно засудити дочка, що має
відносини з немусульманами». Судді і прокурори не раз висловлювалися проти
виниклої альтернативи правосуддю, яка значно ускладнюють розкриття багатьох, у
33
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тому числі тяжких, злочинів. Зі слів представників правоохоронної системи, при
розгляді справ, в яких виступають в якості відповідачів мусульмани, на адресу
чиновників найчастіше надходять погрози з боку деяких охоронців ісламського
порядку, чиниться тиск на свідків35.
(г) право ЄС. Особливістю сучасного етапу розвитку права ЄС є посилення
міжвідомчої співпраці правоохоронних та судових органів країн-членів ЄС, утворення
спеціальних структур, таких, як Європол, Євроюст, а також налагодження зв’язків між
ними та державами-членами. Правовою підставою для такої співпраці є п. 3 ст. 67
Угоди про утворення ЄС в Лісабонській редакції, яка визначає, що Союз докладає
зусиль для забезпечення високого рівня безпеки за допомогою заходів із запобігання та
боротьби проти злочинності, расизму й ксенофобії та заходів з координації та співпраці
органів поліції, правосуддя та інших компетентних органів, а також шляхом взаємного
визнання судових рішень у кримінальних справах та, в разі потреби, зближення норм
кримінального права36.
Метою діяльності Європолу є підвищення ефективності співробітництва
компетентних відомств у запобіганні та протидії злочинності, яка є найбільш небезпечною
в європейському масштабі, а також в аналізі причин її розповсюдження. Європол
підтримує країни ЄС шляхом аналізу оперативної роботи поліцейських відомств країн ЄС;
через підготовку щорічних доповідей стратегічного характеру, які містять дані про
організовану злочинність; через поліпшення обміну інформацією між офіцерами зв’язку в
межах національного законодавства; проведення експертизи й надання технічної допомоги
для розслідування та проведення оперативних заходів у межах усього Євросоюзу під
контролем і за відповідальності держави, на території якої було вчинено злочин37.
Головними завданнями Євроюсту є підтримання й зміцнення координації та
співробітництва між національними органами слідства та обвинувачення у сфері
тяжких злочинів, що впливають на дві або більше держави-члена або потребують
спільного обвинувачення, що ґрунтується на проведених операціях та інформації,
наданій органами держав-членів та Європолом. Завдання можуть включати таке:
(а) ініціювання кримінальних розслідувань, а також подання пропозицій щодо
35
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ініціювання переслідувань, які проводять компетентні національні органи, зокрема
щодо злочинів проти фінансових інтересів Союзу; координацію розслідувань та
переслідувань, зазначених у пункті (а); б) зміцнення судового співробітництва, зокрема
шляхом урегулювання конфліктів юрисдикцій та шляхом тісної співпраці з Європейською
судовою мережею38.
Фактично структури на кшталт Європолу та Євроюсту є наднаціональними
правоохоронними органами, які виконують частину функцій національних органів
юстиції.
ІІІ. За ступенем поширеності застосування альтернативних заходів покарання
і ступенем гуманізації системи кримінальної юстиції поділяють на:
(а) демократичні. Демократичність системи кримінальної юстиції можна оцінити
за 3-ма критеріями: застосування запобіжних заходів, не пов’язаних із взяттям під варту,
співвідношення кількості виправдувальних й обвинувальних вироків, кількість засуджених
на душу населення.
1) Застосування запобіжних заходів, не пов’язаних із взяттям під варту.
Застосування переважної більшості заходів забезпечення кримінального провадження, у
тому числі усіх запобіжних заходів на досудових стадіях кримінального провадження
здійснюється слідчим суддею, яким за КПК України є: (а) суддя суду першої інстанції, до
повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом,
судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному
провадженні або (б) голова чи за його визначенням інший суддя апеляційного суду
області, міст Києва та Севастополя. (п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України).
Виключно за рішенням цього судді ухвалюються усі найважливіші рішення на
досудовому розслідуванні. Так, аналіз КПК дозволяє виділити такі групи повноважень
цього судді: (а) надання дозволу на проведення деяких гласних та усіх негласних
(розшукових) слідчих дій, які обмежують конституційні права людей (наприклад,
проникнення до житла або іншого володіння особи, накладення арешту на
кореспонденцію, зняття інформації з різних джерел та канали зв’язку та ін.) (глави 20, 21);
(б) обрання заходів забезпечення кримінального провадження (приміром, санкціонування
запобіжних заходів й подовження їх строків, накладання арешту на майно, застосовування
примусового приводу, відсторонювати від посади, тимчасове обмеження в у користуванні
38
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спеціальним правом та ін.) (розд. ІІІ Кодексу); (в) розгляд скарг на рішення, дії чи
бездіяльність під час досудового розслідування (гл. 26); (г) вирішення відводів сторонам та
іншим учасникам кримінального провадження (ст. 81).
Практична реалізація положень КПК України довела, що введення інституту
слідчих суддів сприяє забезпеченню гарантій належного судочинства. По-перше,
розширення судової спеціалізації підвищує рівень фахової підготовленості судді. По-друге,
у 2012 р. було суттєво розширено предмет судового контроля на досудових стадіях
кримінального провадження, що у свою чергу підвищує рівень відповідальності слідчого і
прокурора за якість підготовки ними процесуальних документів. За даними статистики, за
два з половиною роки чинності КПК 2012 р. кількість осіб, які утримуються у СІЗО
зменшилася вдвічі – з 36 тис. (в лютому 2012 р.) до 18 тис. (на 1 жовтня 2014 р.)39.
Застосування запобіжних заходів, не пов’язаних із позбавленням волі, є серед
пріоритетних завдань, які ставили перед собою розробники КПК 212 р. Зменшення
кількості рішень про взяття особи під варту зумовлено такими основними причинами:
–

тим, що КПК вимагає від слідчого судді в ухвалі про взяття під варту певної

особи визначити розмір застави, внесення якого на рахунки Державного казначейства має
наслідком звільнення заарештованої особи;
–

зменшенням кількості клопотань прокурорів про взяття під варту за рахунок

збільшення клопотань про застосування альтернативних запобіжних заходів40;
– розширенням переліку запобіжних заходів, не пов’язаних із обмеженням волі (за
ч. 1 ст. 176 КПК це особисте зобов’язання, особиста порука, застава і домашній арешт);
– визначення тримання під вартою винятковим запобіжним заходом, який
застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м’яких
запобіжних заходів не може досягти мети забезпечення виконання підозрюваним,
обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов’язків (ч. 1 ст. 183 КПК).
2) Співвідношення кількості виправдувальних й обвинувальних вироків. Згідно ст.
62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути
піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і
встановлено обвинувальним вироком суду. До набуття законної сили відповідного
судового рішення, особа вважається такою, що не вчиняла злочин. Обов’язок доведення
39
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вини правопорушника покладено на уповноважені органи кримінальної юстиції (слідчого,
прокурора). Суд за чинним законодавством сприяє забезпеченню цього завдань
кримінального провадження – щоб кожний, хто вчиним правопорушення, був притягнутий
до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або
засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і
щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова
процедура (ст. 2 КПК України). Отже, практична реалізація принципу презумпції
невинуватості покладено на судову гілку владу.
Відповідно до статей 369-373 КПК України судове рішення, у якому суд вирішує
обвинувачення по суті, викладається у формі вироку. Судове рішення має бути законим,
обґрунтованим і вмотивованим. У разі доведення винуватості особи у вчиненні
кримінального

правопорушення

поставляється

обвинувальний

вирок

суду.

Виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що: 1) вчинено
кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа; 2) кримінальне
правопорушення вчинене обвинуваченим; 3) в діянні обвинуваченого є склад
кримінального правопорушення; 4) при встановленні судом підстав для закриття
кримінальної справи.
Кількість

виправдувальних

вироків

є

індикатором

справедливості,

й

неупередженості системи органів кримінальної юстиції. В Україні їх традиційно мало. У І
півріччі 2012 р. було виправдано 199 осіб у справах публічного обвинувачення, що
становило 0,25% від загальної кількості у 78 500 вироків. У І півріччі 2013 р. виправдано
372 осіб, що складає вже 2% з-поміж 19 250 рішень, ухвалених за правилами КПК 1960 р.
Рівень виправдань за КПК України за вказаний період становить 0,4% (160 осіб зі 42 000
вироків). У перший рік роботи КПК України 2012 р. кількість вирпавдувальних вироків
сягнула 0,28%, за перше півріччя 2014 р. їх кількість підвищилась до 0,57%41.
Збільшенню кількості виправдувальних рішень має сприяти посилення гарантій
незалежності суддів при відправленні правосуддя, зокрема викорінення практики
притягнення їх до відповідальності за постановлення занадто м’яких, зокрема,
виправдувальних вироків.
У науковій юридичній літературі вважається, що інститут суду присяжних
спрямований на збільшення кількості виправдувальних вироків у судочинстві. Так, в
41
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англосаксонських країнах, для яких цей інститут є традиційним, рівень таких вироків,
постановлених присяжними, досягає 15-20 %. Введення суду присяжних в Україні у 2012
р. також було спрямоване на досягнення цього результату. Слід констатувати, що його
досягнення є лише перспективою з огляду на низку чинників. Так, досить вузькою є
компетенція суду присяжних. Окрім того, існує низка організаційних проблем із
залуженням присяжних у судочинство.
3) кількість засуджених на душу населення. Лідером за кількістю осіб, які
відбувають строк покарання у місцях позбавлення волі на душу населення, є США. Так, у
цій країні проживають 5 % населення, тоді як у виправних установах США станом на 2011
р. тримаються 25 % усіх ув’язнених – це близька 2,2 млн осіб. Починаючи із 1970 р.
кількість ув’язнених збільшилося майже у 7 разів, і тепер на кожні 100 тис. американців
приходиться 716 ув’язнених – за цим показником США є світовим лідером. Із них 8,7% –
жінки, 0,4% – неповнолітні, 6,8% – іноземці. Повідомляється, що у штатах функціонують
4575 тюремних закладів, а їхня наповненість – 99%. Слідом за США ідуть Сейшельські
острови із показником 100 тис. жителів. Тоді як Китай, який часто обвинувачують у
наявності варварських законів та недотриманні прав людини, за абсолютною кількістю
осіб, що тримаються у в’язниці, не є світовим лідером. У цій країні 1,6 млн ув’язнених, що
складає 121 ув’язнених на 100 тис. населення42.
На третє місце, згідно з даними центру, заслуговує Росія, в якій станом на
початок липня було 686,2 тис ув'язнених. У цій країні на 100 тисяч громадян припадає
479 ув'язнених, серед них 8,3% жінок, 0,9% неповнолітніх, 4,2% іноземців, кількість
установ

–

1029,

а

їхня

наповненість

–

83.6%.

Далі

у

рейтингу

розмістились Бразилія, Індія, Таїланд, Мексика, Іран, ПАР, а закриває десятку Індонезія.
На 11-му місці Україна, де на початку липня 2011 р. було 136,2 тисяч в'язнів, тобто на
100 тисяч населення припадало 302 засуджених. З них 5,4% жінок, 0,8% неповнолітніх, 1,7%
іноземців. Кількість закладів 181, а рівень наповненості – 120,4%. Що цікаво, в Україні
кількість в'язнів щодо кількості населення зменшилась: так, у 1996-му році у місцях
позбавлення волі сиділи 204 тисячі українців, відповідно, було 398 осіб на 100 тис
населення43.
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Заголовок з екрану.
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Станом на 1 лютого 2014 р. в Україні 98 162 особи відбувають покарання у виді
позбавлення волі у виправних і виховних колоніях (а також перебувають у лікувальних
закладах при цих установах). На 100 тис. населення припадає 345 осіб, що перебувають за
ґратами44.
(б) недемократичні системи кримінальної юстиції характерні для авторитарних,
тоталітарних, поліцейських держав; певні елементи такої моделі проявляються у фактах
політично мотивованого правосуддя в державах, які офіційно проголосили демократичні
принципи. Теоретики характеризують поліцейську державу як таку, що контролює всі
сфери життя, застосовує насильство щодо політичних опонентів і характеризується
свавіллям з боку поліції, передовсім — таємницею, що підмінює собою органи
нормального управління і правосуддя45. До прикладів тоталітарної, поліцейської держави
можна віднести ПАР в епоху апартеїду чи Німеччину часів Третього рейху, а також будьяку державу, в якій діє військова хунта, наприклад, Чилі за часів режиму Аугусто
Піночета. Існує думка, що ідеальною поліцейською державою був сталінський СРСР, а на
даний момент таким є Північна Корея46.
Події 2010-2013 рр. в Україні, коли правоохоронні та судові органи притягали до
кримінальної відповідальності за службові злочини державних службовців 47, призвели
до того, що Рада Європи та інші міжнародні інституції ставили питання про вибіркове
правосуддя в Україні48.
У жовтня 2012 р. Парламентська Асамблея Ради Європи встановила визначення
«політичний в’язень» (резолюція № 1900). Відповідно до резолюції, асамблея
встановила п’ять критеріїв, згідно з якими особа, позбавлена волі, може розглядатися
44

Дуда А. По той бік колючого дроту: правозахисники констатують погіршення ситуації в
українських тюрмах // Тиждень. 13.02.2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://tyzhden.ua/Society/41229. – Заголовок з екрану.
45
Кильдюшов О. Полиция как наука и политика: о рождении современного порядка из
философиии полицейской практики // СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2013. Т. 12. № 3 9 – С. 9-40.
46
Полицейское государств:материал из Википедии — свободной энциклопедии [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%
D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%
D1%82%D0%B2%D0%BE– Заголовок з екрану.
47
Против высокопоставленных чиновников возбуждено 26 дел [Електронний ресурс] // Режим
доступу: http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/6162447/. – Заголовок з екрану.
48
Функціонування демократичних інституцій в Україні: Резолюція ПАРЕ № 1755 (2010)
[Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2010/10/6/5451629/–
Заголовок з екрану;
Функционирование демократических институтов в Украине: Резолюция ПАСЕ от
26
января
2012
г.
№
1862(2012).
–
[Электрон.
ресурс].Режим
доступа:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_a57. - Заголовок с экрана. Европейская комиссия отмечает
ухудшение демократических стандартов в Украине [Электрон. ресурс].- Режим доступа:
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/5986136/. – Заголовок з екрану.
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як політичний

в’язень.

Серед

таких

критеріїв —

затримання

всупереч

фундаментальним гарантіям, установленим Європейською конвенцією прав людини;
затримання з виключно політичних причин; тривалість тримання під вартою або його
умови з політичних причин більш ніж пропорційні злочину, в якому обвинувачують
або підозрюють особу; тримання в дискримінаційних умовах, порівняно з іншими,
з політичних мотивів; затримання в результаті процесу, який був нечесним, і якщо
виявиться, що це пов’язано з політичними мотивами влади. ПАРЄ також закликала
компетентні органи влади всіх країн — членів Ради Європи переглянути всі випадки
стосовно осіб, яких називають політичними в’язнями, з урахуванням установлених у
резолюції критеріїв49.
Вказана резолюція ПАСЕ також містить наступні важливі положення:
(1) Кримінальні справи не повинні використовуватися для покарання за
політичні розбіжності та помилки;
(2) Політики повинні нести відповідальність за звичайні кримінальні дії таким
же чином, як звичайні громадяни;
(3) Основні національні правила про міністерську кримінальну відповідальність
повинні відповідати як Статті 7 Європейської конвенції про захист прав людини та
основоположних свобод, так й іншим вимогам, заснованим на принципі верховенства
права,

в

тому

числі

правової

визначеності,

передбачуваності,

прозорості,

пропорційності і рівного поводження;
(4)

Широкі

законодавства

про

і

неоднозначні
«зловживання

положення

національного

службовим

становищем»

кримінального
можуть

бути

проблематичними, як відносно Статті 7 Європейської конвенції про захист прав
людини та основоположних свобод, так й інших основних вимог в рамках верховенства
права, а також можуть бути особливо чутливі до політичних зловживань;
(5) Як правило, політики повинні відповідним чином притягуватися до
кримінальної відповідальності за дії або бездіяльність, вчинені під час виконання
службових обов'язків тільки тоді, коли вони діють з метою особистого збагачення або
порушують основні права інших осіб;
(6) Що стосується процедури, якщо звинувачення, висунуті проти політиків
мають кримінальну природу, відповідно до Статті 6 Європейської конвенції про захист
49

Питання термінології // Дзеркало тижня. Україна. – №35. – 05 жовтня 2012 р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://dt.ua/LAW/pitannya_terminologiyi-109919.html. – Заголовок з екрану.
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прав людини та основоположних свобод, ті ж основні вимоги справедливого суду
поширюються як на звичайні кримінальні процедури, так і на спеціальні процедури
імпічменту, що діють в ряді країн-членів Ради Європи;
(7) Спеціальні правила для імпічменту міністрів не повинні самі по собі
застосовуватися в порушення основних принципів верховенства права. Проте, оскільки
вони особливо уразливі до політичного зловживання, їх тлумачення та застосування
вимагає особливої обережності і стриманості50.
Слід відзначити, що вибіркове правосуддя – це ганебна практика, яка суперечить
засадам верховенства права і правової держави.
Підсумовуючи викладене, можна зазначити наступне.
Процедурний аспект системи кримінальної юстиції включає норми і положення
закону, що регламентує процедуру провадження у разі виявлення компетентними
органами держави факту вчинення кримінального правопорушення (цей аспект тотожний
кримінальному

процесу).

Функціонально-інституціональний

аспект

системи

кримінальної юстиції, що охоплює систему державних органів, уповноважених реагувати
на правопорушення й усувати їх негативні наслідки. Дієвість вказаної системи суттєвою
мірою залежить від вдалого розподілу функцій і повноважень органів і посадових осіб, які
складають її елементи.
До функцій органів кримінальної юстиції слід віднести наступні:
(а) Запобігання злочинності – здійснюється як органами кримінальної юстиції,
так і іншими державними й недержавними органами і установами;
(б) Викриття, припинення й розслідування злочинів – здійснюється
системою органів досудового розслідування й прокуратурою;
(в) Справедливий судовий розгляд – розгляд справи по обвинуваченню особи
у вчиненні кримінального правопорушення, вирішення питання про її винуватість або
невинуватість, а також здійснення судового контролю за досудовим розслідування;
(г)

Виконання

кримінального

покарання

здійснюється

системою

спеціалізованих органів і установ держави;
(д)

Ресоціалізація

правопорушників

після

відбуття

кримінального

покарання здійснюється держаавними і недержавними органами і установами,
спрямована на реінтеграцію правопорушника у суспільне життя, сприяння йому в
50

Омцигт П. Відокремлення політичної та кримінальної відповідальності: доповідь для ПАРЕ
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://censor.net.ua/n246074
Источник:
http://censor.net.ua/n246074. – Заголовок з екрану.
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працевлаштуванні, навчанні, налагодженні побутових умов та профілактику вчинення ним
правопорушень у майбутньому.
На підстави вивчення європейського досвіду функціонування органів кримінальної
юстиції можна здійснено класифікацію відповідних органів за декількома критеріями:
І. За способом управління системою кримінальної юстиції відповідні органи
поділяються на:
(а) централізовані (більшість країн ЄС, Україна та країни СНД);
(б) децентралізовані (ФРН, Великобританія, США).
ІІ. За належністю до правової сім’ї:
(а) англосаксонська система органів кримінальної юстиції;
(б) романогерманська система органів кримінальної юстиції;
(в) система органів кримінальної юстиції традиційних правових систем;
(г) наднаціональні органи кримінальної юстиції ЄС.
ІІІ. За ступенем поширеності застосування альтернативних заходів покарання
і ступенем гуманізації системи кримінальної юстиції поділяють на:
(а) демократичні (США, країни ЄС, ряд країн пострадянського простору);
(б) недемократичні (історичні приклади тоталітарних, поліцейських держав).
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1.2. Органи кримінальної юстиції в Україні й ЄС: структурно-функціональний
аналіз
Органи публічного обвинувачення (прокуратури). Аналіз міжнародних документів
свідчить, що у більшості країн ЄС органи прокуратури виконують насамперед функції в
рамках кримінального судочинства. Це відображено у Керівних принципах ООН щодо ролі
державних обвинувачів, прийнятих на Восьмому Конгресі ООН з попередження
злочинності та поводження з правопорушниками 27 серпня – 7 вересня 1990 р., в
Рекомендації Rec (2000) 19 Комітету Міністрів Ради Європи Щодо ролі прокуратури у
системі кримінального судочинства, схваленій 6 жовтня 2000 р., Стандартах професійної
відповідальності та викладі основних обов’язків і прав прокурорів, розроблених
Міжнародною асоціацією прокурорів у 1999 р.51, висновках Консультативної радо
європейських прокурорів та Венеціанської комісії РЄ.
Як відзначає Г. Середа, у вищенаведених документах увага акцентується на
притаманній прокурору діяльності з підтримання державного обвинувачення в суді,
нагляді за законністю досудового розслідування, участі в провадженнях, альтернативних
кримінальному переслідуванню, захисті прав потерпілих від злочинів тощо. Крім того, у
деяких національних правових системах прокурори виконують функції з нагляду за
законністю обмеження прав і свобод людини на досудовому слідстві, додержанням законів
при проведенні негласної (таємної) процесуальної діяльності, виконанням судових рішень
у кримінальних справах52. Водночас існування самостійної прокуратури у державному
механізмі є вимогою чинної Конституції України, і законом не може бути визначено інший
статус прокуратури, ніж такий, що передбачено Основним Законом53.
Серед усіх47 держав-членів Ради Європи можна виокремити три типи назв органів
обвинувачення: 1) найменування, яке спрямовує відповідні служби на захист публічних чи
державних інтересів: у Румунії – «Ministerul Public». Службовців органу називають
«magistraţi», а підрозділи – «parchetului»; 2) найменування, яке спрямовує відповідні
служби виключно на державне (публічне) обвинувачення: в Угорщині – «ügyészségi»
51

Лапкін А. В. Правові основи прокурорської діяльності: наук.-практ. посіб. / А. В. Лапкін. – 2-ге
вид., змінене і доп. – Х.: Право, 2013. – 320 с.
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Г.
Середа
[Електронний
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–
Режим
доступу:
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(служба обвинувачення); «ügyészség» (обвинувач); 3) пострадянське найменування органів
обвинувачення.

«Прокуратура»

і

«прокурори»

у

трьох

державах

колишнього

«соціалістичного табору» (Польщі, Словаччині, Болгарії). При цьому у кожній державі свої
термінологічні особливості. Так, у Польщі службовців органу прокуратури називають не
прокурорами, а «prokurator(ами)». Слід зазначити, що переважна більшість зазначених
держав обмежила повноваження своїх служб публічного представництва питаннями
кримінального обвинувачення. І залишення цієї назви у державах Західної Європи є
даниною історичній традиції. (Водночас перейменування органів прокуратури не є чимось
унікальним для європейських держав. Зокрема, у 1993 році Румунія перетворила
прокуратуру у «Ministerul Public»).54
Цілком очевидно, що, обговорюючи проблему про місце прокуратури у системі
органів державної влади, не можна обійти і не менш важливе питання – про її роль у
суспільстві і державному устрої. Досвід зарубіжних країн також свідчить, що існують різні
варіанти вирішення питання про місце прокуратури у державному механізмі. Так, за цією
ознакою В. В. Голоша виділяє декілька груп країн, в яких застосовуються такі основні
концепції прокурорської діяльності: 1) країни, де прокуратура діє у складі Міністерства
юстиції, хоча при цьому може належати до органів правосуддя і діяти при судах, а
прокурори можуть належати до суддівського корпусу (магістратури) (Польша, США,
Франція, Бельгія, Нідерланди, Данія, ФРН, Японія); 2) країни, де прокуратура входить до
складу виконавчої гілки влади55 або підпорядковується главі держави (Угорщина)56.
Якщо наявність прокурорської влади ніхто не заперечує, то віднесення її до однієї з
традиційних гілок влади є проблематичним, і це, насамперед, пов’язано з тим, що
прокурорська влада істотно відрізняється від інших її гілок57. Більш раціональною, на
нашу думку, є досить поширена у науковій літературі концепція, відповідно до якої
прокуратура належить до окремої гілки влади, – контрольно-наглядової. Як відзначав
академік Ю. М. Грошевий, особливістю цієї гілки влади є те, що використовуючи певні
54

Банчук О. «Prosecution v. Prokuratura»: європейський досвід найменування органів
обвинувачення / Олександр Банчук [Електронний ресурс] : 17 грудня 2012. – Режим доступу:
http://www.pravo.org.ua/2011-07-05-15-26-55/2011-07-22-11-19-37/1249-prosecution-v-prokuraturaievropeiskyi-dosvid-naimenuvannia-orhaniv-obvynuvachennia.html. – Заголовок з екрана.; Банчук О.
Прокуратура чи "служба обвинувачення". Або "Как вы яхту назовете…" / Олександр Банчук
[Електронний ресурс] : [19.12.2012, 12:10]. Українська правда. – Режим доступу:
http://www.pravda.com.ua/columns/2012/12/19/6980014/. – Заголовок з екрана.
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№ 3. – С. 478-485. – С. 478.
56
Там само. С. 479.
57
Там само. С. 479.

28

29

важелі, держава забезпечує додержання законності, верховенство Конституції у всій
нормотворчій та правозастосовній діяльності й верховенство права у цілому58.
До функціональних обов’язків прокуратури Угорщини, Польщі, Румунії належать
участь у розробці заходів запобігання злочинам та іншим правопорушенням. Прокуратура
Польщі координує діяльність у галузі переслідування злочинів інших державних органів
(п. 7 ст. 3)59.
У законах про прокуратуру закріплені також такі принципи її організації та
діяльності: єдність і централізація (Угорщина, Болгарія), законність (Румунія, Угорщина,
Польща і Болгарія), незалежність (Румунія, Угорщина, Польща, Болгарія), пріоритет прав
людини (Угорщина, Польща), заборона членства у партіях та участі у політичній
діяльності (Польща і Болгарія). Імунітет недоторканності мають прокурори Польщі,
Болгарії, Угорщини. Наприклад, прокурори Болгарії можуть бути затримані лише з
дозволу Вищої судової ради. Арешт і засудження Генерального прокурора Угорщини
можливі лише з дозволу парламенту, а прокурорів, секретарів, слідчих — з дозволу
Генерального прокурора (розд. 23)60.
Законодавство Угорщини, Болгарії, Польщі визначає повноваження прокуратури
при здійсненні покладених на неї функцій. Законами Угорщини, Польщі встановлено
компетенцію (повноваження) Генерального прокурора, Болгарії — Головного прокурора.
Права і обов'язки прокурорів, їх статус регламентуються законами про прокуратуру
Угорщини, Болгарії, Румунії, Польщі. Наприклад, питанням збереження службової
таємниці присвячено кілька норм у законах про прокуратуру Польщі та інших країн
Європи. До того ж обов'язок збереження цієї таємниці покладається на прокурорських
працівників і після закінчення строку дії укладеного з ними трудового договору. Закон про
судоустрій Болгарії детально регулює питання надання відпусток і дисциплінарної
відповідальності (гл. 14). Згідно з ним прокурор не може йти у відпустку доти, поки не
завершить усі справи, які йому доручено вести (ст. 195).61
Прокуратура Румунії (Ministerul Public) представляє спільні інтереси суспільства і
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захищає правопорядок, а також права і свободи громадян. Прокурори здійснюють свою
діяльність відповідно принципам законності, неупередженості та ієрархічного контролю,
під адміністративним управлінням Міністерства юстиції. Вони складаються при певних
судах. Прокурори можуть видавати ордер на арешт самостійно і зобов'язані звертатися за
отриманням санкції суду лише в тому випадку, коли бажають продовжити дію ордера в
порівнянні з встановленим 30-денним терміном. Протягом 30 днів попереднього
(досудового) затримання судді вправі прийняти постанову про звільнення арештованого
підозрюваного тільки в тому випадку, якщо останній оскаржив законність затримання. В
ході кримінального розслідування прокурори володіють винятковими повноваженнями
видавати ордери на обшуки і прослуховування телефонних переговорів, які не підлягають
оскарженню до суду на будь-якій стадії кримінального провадження. В майбутньому
планується передача певних повноважень прокурорів слідчим суддям (інститут,
запозичений з правової системи Франції). Чинний закон про організацію суддівського
справи як і раніше наділяє прокурорів повноваженням здійснювати нагляд за установами
попереднього (досудового) ув'язнення і тюрмами і забезпечувати дотримання необхідних
стандартів виховання і безпеки62.
Судові органи. Аналіз судових систем основних європейських країн дозволяє
виявити три основні моделі спеціалізації судової діяльності.
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По-перше, існують судові системи, які включають судові органи, що здійснюють
всі види судової юрисдикції. Такі судові системи мають назву внутрішньо
спеціалізованих. На практиці це означає, що будь-який суд (за традиційною назвою –
суд загальної або ординарної юрисдикції) у межах відповідної інстанції розглядає всі
можливі категорії справ: цивільні, кримінальні, сімейні, адміністративні, трудові,
конституційні, податкові тощо. У складі такого суду зазвичай виділяються самостійні
структурні підрозділи (присутності, колегії, палати, склади), які спеціалізуються на
розгляді однієї або декількох східних категорій справ. Найбільш характерним у такому
випадку є наявність загального суду, що об’єднує у своєму складі цивільний і
кримінальний підрозділи. Такий підхід складає основу судової системи США, Буркіно
Фасо, В’єтнаму, Китаю, Естонії, Польщі63.
Досить показовою в аспекті втілення принципу внутрішньої спеціалізації суддів
і можливості його застосування в Україні є судова система Республіки Польща.
Відповідно до Конституції Республіки Польща (ст. 173-182), Закону про устрій
загальних судів від 27.07.2001 р. загальними судами є районні, окружні та апеляційні
суди. Районні суди є основною ланкою судової системи, адже вони, як суди першої
інстанції вирішують більшість справ з питань цивільного, сімейного й опікунського,
кримінального і трудового права, права соціального страхування, за винятком справ,
віднесених до юрисдикції інших судів за законом.
Районні суди поділяють на такі відділи: 1) цивільний – розглядає справи
цивільного права; 2) кримінальний – розглядає кримінальні справи, а також певні види
правопорушень за другою інстанцією; 4) сімейний та у справах неповнолітніх
(сімейний суд) – розглядає справи: а) у галузі опікунського і сімейного права; б) про
діяння неповнолітніх, за які передбачено юридичну відповідальність; в) лікування осіб,
які знаходяться під впливом алкоголю, одурманюючих (наркотичних), а також
психотропних речовин; 5) трудовий – розглядає справи з трудового права; 6) іпотечних
кредитів – для реєстрації прав з нерухомості, а також вирішення інших питань у сфері
іпотечного кредитування.
У районному суді, який розташовано в місті, в якому розміщено також
окружний суд, або в місті на правах району (повята), створюється відділ з розгляду
63
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господарських

справ (господарський

суд),

який

розглядає справи

з

питань

господарського і цивільного права, що належать до юрисдикції господарських судів
(економічні справи). Відповідні спеціалізовані відділи створено і у вищих судах
Польщі64.
Друга
спеціалізацію,

організаційна
тобто

модель

виокремлення

судової
із

системи

системи

передбачає

загальних

судів

зовнішню
самостійних

спеціалізованих підсистем. У першу чергу, критеріями для відокремлення виступають
основні предметні повноваження судової влади. Цивільні, кримінальні та ряд інших
справ розглядають суди загальної юрисдикції, адміністративні справи – адміністративні
суди, а конституційний контроль здійснюють конституційні суди. Так, наприклад, у
цілому виглядає судова система Італії65. Однак у деяких країнах спеціалізація
розвинута більш значною мірою. Найяскравіший приклад такої полі системності –
Федеративна Республіка Німеччини. У цій країні існує шість відносно самостійних
підсистем: загальної юрисдикції (чотирьохрівнева – участкові суди, земельні суди,
верховні земельні суди, Верховний Федеральний суд); конституційної юстиції
(складаються із судів двох рівнів – федерального і конституційного судів земель);
адміністративної

юстиції

(трьохрівнева

–

Федеральний

Суд,

вищі

земельні

адміністративні суди, адміністративні суди першої інстанції); фінансові суди
(дворівнева – суд першої інстанції і Федеральний фінансовий суд); трудові суди
(трьохрівнева – трудові суди першої інстанції, земельні трудові суди і Федеральний
трудовий суд); соціальні суди (соціальні суди, земельні соціальні суди, Федеральний
соціальний суд). Єдність судової системи за таких умов забезпечується, з одного боку,
Об’єднаним сенатом верховних федеральних судів, а з іншого – Федеральним
Конституційним Судом у випадках, передбачених законом66.
Третя організаційною модель за критерієм спеціалізації (скоріше змішана, проте
досить самостійна) поєднує риси першої і другої моделей. Система загальних судів у
своєму складі судів першої інстанції містить відокремлені спеціалізовані суди (іноді з
ознаками квазісудових установ), а апеляційні суди або Верховний Суд є єдиними для
всіх судів. Так, у Франції в межах підсистеми судів загальної юрисдикції існують суди
64
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загальної юрисдикції малої інстанції (цивільні справи), відповідні їм за рівнем
поліцейські трибунали (кримінальні справи), а також спеціалізовані кримінальні суди –
ювенальні, морські і воєнні – і спеціалізовані цивільні суди – торгові суди (складаються
із представників підприємців, фахівців у галузі торгівлі), ради прюдомів або
примирювальні комісії (формуються на паритетній основі із представників робітників і
роботодавців,

розглядають

трудові

спори

індивідуального

характеру),

комісії

соціального страхування (очолює голова суду великої інстанції, до складу належать
також на паритетній основі засновники системи страхування і їх клієнти, представники
робітників і роботодавців), комісії з питань оренди сільськогосподарських земель
(очолює голова суду малої інстанції, до складу входять на паритетній основі орендарі і
орендодавці). В апеляційному суді утворюються відповідні палати із розгляду різних
категорій справ, а очолює в’ю судову систему Касаційний суд Франції67.
Національні правові й історичні традиції обумовлюють велике різноманіття видів
судових юрисдикцій. Аналіз судових систем країн ЄС дозволяє виділити такі види
спеціалізованих судових установ: 1) конституційні; 2) адміністративні (у тому числі
фінансові, патентні, дисциплінарні); 3) ювенальні (сімейні); 4) слідчі; 5) військові; 6)
комерційні; 7) із соціальних питань; 8) із розгляду конфліктів юрисдикцій; 9)
пенітенціарні; 10) мирові. Спеціалізація в побудові судової системи проявляється у двох
формах: внутрішній (шляхом призначення спеціалізованих судових складів в структурі
суду) та зовнішній (шляхом утворення відокремлених судових підсистем із спеціальною
юрисдикцією). Для країн ЄС притаманна широка спеціалізація як внутрішньої, так і
зовнішньої спеціалізації судової системи. Поширеними є Європі є організаційний розподіл
першої інстанції на два рівні: юрисдикція першого низового рівня поширюється на
незначні правопорушення, цивільні спори невеликої суми та інші нескладні справи, а суди
другого рівня розглядають усі інші справи по першій інстанції. При цьому суди першого
рівня мають різні назви – суди малої інстанції (Франція), мирові суди (Італія, Іспанія,
Португалія), але усі вони є судами обмеженою юрисдикції68.
У європейських країнах основною ланкою кримінальної юстиції є слідчий
(мировий) суддя. Представник судової влади на підставі не «матеріалів», а винятково на
67
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підставі наданих стороною обвинувачення доказів приймає рішення про арешт (взяття під
варту), обшук, виїмку, зняття інформації з каналів зв’язку, проведення оперативнорозшукових заходів. При цьому, наприклад, рішення про арешт особи суддя приймає на
підставі тих фактів та матеріалів, які були надані для ознайомлення адвокатові (рішення
приймається лише в режимі змагальної процедури). При взятті під варту суддя обов’язково
допитує особу, тобто, він отримує і закріплює докази та на їх підставі приймає рішення про
тимчасове обмеження конституційних прав і свобод обвинуваченого. У більшості країн
Західної Європи поліція зобов’язана доповідати про злочинну подію слідчому судді, який
провадить розслідування самостійно або за допомоги співробітників поліції. І тільки після
цього матеріали справи передаються до прокуратури, яка порушує кримінальне
переслідування. У Європі слідчі судді є відповідальними перед спеціальними
колегіальними органами (обвинувальними камерами, нарадчими палатами), рішення яких
з питань застосування обмежень та примусу є остаточними69. Як відзначає Ю. В. Скрипіна,
функції слідчих суддів в країнах Європи виконують суди загальної юрисдикції або
спеціалізовані судді (слідчий суддя або слідчий суддя у справах неповнолітніх). Ці органи
наділені досить широкими повноваженнями саме на досудових стадіях кримінального
провадження70.
Органи міліції. Відповідно до Резолюції ПАРЕ № 690 (1979) «Про Декларацію про
поліцію» поліцейські сили є публічною службою, створеною відповідно до закону, яка
повинна нести відповідальність за підтримання та забезпечення правопорядку71. В
найменуваннях правоохоронних органів різних країн важко простежити системність, адже
такі назви у багатьох випадках є історичними. Причому схожі назви – поліція, гвардія,
жандармерія, констеблі, маршали, шерифи – в різних країнах можуть бути асоційовані з
різними правоохоронними функціями. Історично правоохоронні органи створювались
двома джерелами влади – суверенами (урядами у сучасній інтерпретації) і місцевими
громадами. Звідси походить розподіл сучасних правоохоронних органів на центральні
(федеральні,

загальнонаціональні)

і

місцеві

(муніципальні,

регіональні).
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Загальнонаціональні

органи

поліції

фінансуються

із

державного

бюджету

й

підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ. Щодо місцевих органів міліції, то вони
засновуються
повноважень

й

утримуються

місцевими

загальнонаціональних

та

громадами.

регіональних

Критерієм

органів

міліції

розмежування
є

тяжкість

правопорушення. Низовій, первинній ланці належить, як правило, провідне місце в системі
органів кримінальної юстиції, оскільки вони розслідують основну масу кримінальних
правопорушень, тоді як загальнонаціональні органи міліції займаються найбільш
складними та небезпечними злочинами (приміром, тероризм, злочини проти національної
безпеки, організована та наркозлочинність та ін.).
За етимологією слово «міліція» означає саме муніципальну поліцію, тобто
озброєних людей, які власноруч захищають себе і громаду. Таким було бачення цього
органу першими теоретиками радянської держави. Проте вже невдовзі слово «міліція»
отримало своє сучасне законодавчо визначене трактування як «озброєного органу
державної влади». Центральні правоохоронні органи можуть мати військову і цивільну
ґенезу. Перші створювались як окремі підрозділи збройних сил для підтримки
внутрішнього

порядку,

другі

–

як

спеціальні

органи

цивільної

адміністрації.

Правоохоронні системи, що історично склались в Європі і отримали сучасний вигляд
протягом 19-20 століть, зараз розповсюджені в більшості країн світу.72 Приміром, у
Франції одночасно існують дві централізовані правоохоронні підсистеми – цивільна
(поліція) і воєнізована (жандармерія). При різному адміністративному підпорядкуванні –
відповідно міністерствам внутрішніх справ (або юстиції) і оборони – вони не мають
значних функціональних відмінностей. Розмежування їх юрисдикції суспільно-політичне:
цивільна поліція відповідає за великі міста, воєнізована – за невеликі міста, сільську
місцевість і військові частини. Організаційна структура, функції і повноваження цивільної
і воєнізованої поліції у французькій моделі майже не відрізняються73.
У Польщі поліція – це озброєна організація, яка покликана гарантувати безпеку
населення, а також підтримувати закон і порядок відповідно до ст. 1 Закону «Про поліцію»
від 6 квітня 1990 р. Основні обов’язки поліції полягають у захисті життя, здоров’я і майна
громадян від незаконних спроб порушити ці цінності, у підтримці закону і правопорядку, у
72
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тому числі в громадських місцях і транспорті, а також у забезпеченні безпеки руху на
дорогах і водних шляхах, у запровадженні профілактичних заходів, у співпраці в цій галузі
з державними установами, органами місцевого самоврядування і громадськими
організаціями, у розслідуванні злочинів і правопорушень, кримінальному переслідуванні
злочинців, у здійсненні нагляду за діяльністю муніципальної охорони і спеціалізованих
озброєних охоронних служб у межах, визначених законом; у нагляді за законністю
підтримання громадського порядку; у співпраці з поліцейськими підрозділами інших
держав і міжнародними поліцейськими асоціаціями, діяльність яких заснована на
міжнародних угодах і конвенціях74.
У ФРН органи поліції поділяються на федеральні та регіональні (поліція земель).
Поліція ФРН працює у складі міністерства внутрішніх справ. Федеральна кримінальна
поліція як спільна служба федерації і земель створена в 1951 р. для боротьби з
кримінальною злочинністю на території федерації. Вона може сама провадити
кримінальне переслідування на прохання земельної влади або за розпорядженням
федерального міністра внутрішніх справ, при цьому Федеральна кримінальна поліція є
центром інформації та зв’язку між усіма поліцейськими службами Німеччини із
запобігання злочинам. До основної сфери діяльності Федеральної кримінальної поліції
Німеччини

належить:

боротьба

зі

злочинами,

пов’язаними

з

наркотиками,

фальшивомонетництвом, з використанням зброї та вибухівки; злочинами, що мають
політичне забарвлення, та ін. Допоміжну сферу діяльності (на прохання або за наказом)
становить розслідування злочинів, за які передбачається смертна кара; злочинів проти
власності; економічних злочинів; а також запобігання терористичній діяльності75.
За обсягом виконуваних повноважень поліція земель поділяється на державну
(земельну),

окружну,

повітову

і

міську

(муніципальну).

Вся

поліція

землі

підпорядкована міністерству внутрішніх справ, за винятком міської поліції, яка
перебуває у віданні органів міського самоврядування і фінансується з міського
бюджету. Як правило, до структури поліції в усіх федеральних землях входять:
патрульна служба, обов’язком якої є запобігання і припинення правопорушень,
розслідування дрібних злочинів, порушень правопорядку, регулювання вуличного
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руху, переслідування порушників дорожнього руху, а також видача дозволів на право
займатися окремими видами діяльності; кримінальна поліція землі, до обов’язків якої
належать розслідування злочинів,підвищення кваліфікації та спеціальне тренування
особового

складу,

координація

дій

у

разі

міжнародного

розслідування;

воднотранспортна поліція; спецзагони; поліцейська школа; поліцейський коледж з
підготовки управлінських кадрів. Основними завданнями поліції землі є запобігання
злочинам (у співпраці з Федеральною кримінальною поліцією) і забезпечення безпеки
дорожнього руху76.
Органи досудового розслідування. Аналіз вітчизняної наукової юридичної
літератури та законодавства країн ЄС свідчить про те, що існує два концептуальні підходи
до

побудови

системи

органів

досудового

розслідування:

централізований

та

диференційований. Модель централізації передбачає концентрацію переважної більшості
повноважень щодо виявлення та розслідування злочинів в єдиному органі. Приміром, у
Республіці Молдова процесуальною фігурою, яка безпосередньо здійснює досудове
розслідування, є офіцер з кримінального переслідування (ст. 57 КПК Республіки Молдова),
який наділений правом провадження слідчих та розшукових дій (проте порушення
кримінальної справи, пред’явлення особі обвинувачення, обрання запобіжного заходу,
складання обвинувального висновку є виключною компетенцією прокурора).
Ідея створення єдиного загальнодержавного слідчого органу існувала ще у 80-х
роках минулого століття. Але, навіть при існуючих на той час, майже необмежених
можливостях радянських правоохоронних органів, цей задум здійснити не вдалося. В
Концепції судово-правової реформи в України (частина 1 Розділу V) передбачалося
створення в Україні єдиного слідчого апарату. Але ця Концепція була схвалена Верховною
Радою України 28 квітня 1992 р., тобто за декілька років до прийняття Конституції
України, яка в своїх положеннях не підтримала зазначені вимоги цієї Концепції. Усі
спроби ухвалення проекту Закону «Про Національне бюро розслідувань» були відхилені
вітчизняним парламентом (кінець 90-х – початок 2000-х років). Ідея централізації органів
досудового розслідування суперечить досить усталеному у вітчизняній доктрині
положенню про максимальну диференціацію діяльності органів досудового слідства від
діяльності органів дізнання, яка обґрунтовується необхідністю забезпечення гарантій
процесуальної самостійності та незалежності вказаних органів. Окрім того, традиційною
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для організації роботи вітчизняних органів досудового розслідування є їх широка
спеціалізація. Досвід країн СНД (Російська Федерація, Республіка Казахстан, держави
Прибалтики) свідчить про те, що спроби створення єдиного слідчого підрозділу не є
вдалими. Відповідність спеціалізації слідчих підрозділів загальному профілю роботи
правоохоронного органу, в системі якого вони діють, значно підвищує ефективність їх
роботи.
Як відзначає В. І. Фаринник, частина країн ЄС фактично повністю відмовилися від
досудового слідства у його «класичному» розумінні. Специфікою кримінального процесу
цих держав є те, що досудове провадження за кримінально-процесуальним законодавством
в основному проводиться у формі поліцейсько-прокурорського дізнання, головна ж роль у
встановленні обставин вчинення кримінального діяння відводиться судовому слідству (яке
проходить з суворим дотриманням принципу змагальності сторін та «реальної» участі
судді (суду) у слідчих діях)77. Наприклад, ФРН ще у 1974 р. відмовилася від досудового
слідства, яке «замінено» поліцейським дізнанням під безпосереднім керівництвом
прокурора або слідчого судді (§ 169 КПК ФРН). Таким чином, прокурор самостійно
проводить розслідування по кримінальних справах і лише він наділений функцією
обвинувачення з подальшим його підтриманням при розгляді справи в суді. У Італії (як і у
ФРН) також відсутнє досудове слідство, натомість – з 1989 р. його місце у кримінальному
судочинстві відведено поліцейсько-прокурорській підготовці матеріалів кримінальних
справ для розгляду у суді. Аналогічним шляхом пішла й Франція. Хоча відповідно до
положень КПК 1958 року слідчий суддя виведений із структури судової поліції, у цій
країні «класичного суддівського розслідування» і досі багато слідчих дій проводить судова
поліція78.
У країнах Західної Європи як синонім термінам «досудове слідство» та
«розслідування» вживається поняття «кримінальне переслідування»79. Варто зауважити,
що цей термін запозичено КПК України 2012 р., при цьому основною процесуальною
фігурою кримінального переслідування є прокурор.
Диференційована модель органів досудового розслідування передбачає наявність
декількох структур, відповідальних за виявлення та розслідування злочинів. Приміром, У
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КПК Франції (1958 р.) закріплено дві форми досудового розслідування: попереднє судове
слідство, здійснюване судовими чиновниками – слідчими суддями, та дізнання, або
поліцейське розслідування, що здійснюється прокуратурою й судовою поліцією. Досудове
слідство здійснюється лише за однією з трьох категорій кримінальних справ – у справах
про злочини. Але й тут судовому слідству звичайно передує поліцейське розслідування.
Судове слідство за іншими категоріями справ, як правило, не провадиться

80

. О. Ю.

Шостко виділяє спеціальні органи кримінальної юстиції країн ЄС, які здійснюють
протидію організованій злочинності81.
Як відзначає М. І. Сірий, базовим для демократичних правових систем Європи
у частині попереднього розслідування було і залишається положення про те, що поліція
здійснює лише агентурну і розшукову роботу, а також є інструментом примусу при
затриманні підозрюваних, арештах, обшуках, виїмках тощо. Вона не має власних
повноважень на проведення офіційних допитів, проведення впізнання, призначення
судової експертизи, тобто вона не уповноважена самостійно й на власний розсуд
проводити процесуальні дії (досудове слідство). Основними суб’єктами вчинення
слідчих дій на досудових стадіях (виконання діяльності із закріплення доказів) є органи
судової влади (мирові судді, магістрати, слідчі судді) та прокуратура під наглядом
останніх82.

Така

модель

обґрунтовується

неприпустимістю

поєднання

різних

процесуальних функцій в єдиному органі, що призводить до упередженості при
розслідуванні кримінальних справ.
За ч. 1 ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що
здійснюють дізнання і досудове слідство) є слідчі підрозділи органів: (1) внутрішніх справ;
(2) безпеки; (3) що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; (4)
державного бюро розслідувань; (5) Національного антикорупційного бюро України.
Вилучивши органи прокуратури із переліку органів досудового розслідування,
законодавець поставив крапку у багаторічній дискусії щодо необхідності оптимізації
функцій прокуратури, приведення їх у відповідність із Конституцією України. Водночас
кримінальне-процесуальне законодавство йде шляхом диференціації провадження у
справах про злочини та кримінальні проступки, що відповідає загальноєвропейській
80
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тенденції.
Медіатори у кримінальному проваджені. Досліджуючи основне призначення
кримінального судочинства, відомий французький вчений-процесуаліст J.-K. Soyer
зазначає, що захист особи від незаконного переслідування здійснюється шляхом
дотримання презумпції невинності і права на захист. При цьому не можуть бути
нівельовані та інші фундаментальні цінності: необхідність захисту потерпілого, покарання.
Примирити ці суперечності не завжди легко, особливо в суспільстві, в якому відбуваються
серйозні зміни. Отже, кримінальне судочинство може виступати не тільки сферою
конфлікту інтересів, а й інструментом примирення. Тут ми підходимо до спроби
вирішення дилеми про впровадження в процесуальну сферу засад медіації83.
Концепція відновлювального правосуддя привертає увагу науковців (В.А.
Воскобітова84, О.В. Волколуп85, Л.М. Корнозова

86

, В.Т. Маляренко87 та ін.) і є

предметом міжнародно-правового регулювання. Ідея такого альтернативного судовому
способу вирішення кримінально-правового конфлікту заснована на посередництві, у
рамках якого за сприяння спеціальних фахівців правопорушник і жертва злочину
укладають примирювальну угоду. Згідно з нею перший за власною ініціативою
зобов’язується відшкодувати шкоду, заподіяну злочином. Юридичними наслідками
процедури примирення може бути як повне зняття обвинувачення за злочини, які не є
тяжкими, так і пом’якшення кримінальної відповідальності у разі вчинення тяжкого
злочину. Відповідні процедури у різних організаційних формах (утворення незалежної
служби медіаторів, включення їх у штат виконавчих служб або органів, які займаються
справами неповнолітніх, виділення спеціальних посадових осіб органів місцевого
самоврядування тощо) законодавчо закріплені у таких розвинених країнах світу, як
Австрія, ФРН, Фінляндія, Польща, Франція, Бельгія, Австралія, Норвегія, Канада,
США, і є досить дієвими88.
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Досвід зарубіжних держав в застосуванні медіації для вирішення кримінальноправового конфлікту дозволяє зробити висновок про наявність двох моделей медіації,
які розрізняються залежно від передумов до виникнення медіації та впровадженню її в
правозастосовчу практику:
1) англо-саксонська модель, в рамках якої медіація є проявом теорії відновної
юстиції, тобто розглядається як неформальний спосіб вирішення кримінальноправового конфлікту і тому, як правило, не знаходить чіткого законодавчого
регулювання. До вказаної групи держав можуть бути віднесені Великобританія, США,
Канада, Нова Зеландія та ін.;
2) континентальна модель, в рамках якої медіація являє собою процесуальний
інститут, який, як правило, закріплений в законодавстві і втілює собою одну з
можливих альтернатив кримінальному переслідуванню. До даної групи держав можна
віднести Францію, Німеччину, Португалію, Австрію, Норвегію та ін89.
Точка зору, якої дотримуються Р. Д. Крюков

90

, О. В. Волколуп91, що

примирювальне правосуддя (медіація) сприяє забезпеченню доступності правосуддя
через зменшення навантаження на судову систему і спрощення процесу, є достатньо
обґрунтованою. Так, для обвинуваченого у такому разі зменшуються негативні
наслідки покарання за вчинений злочин шляхом його пом’якшення, а персональна
участь обвинуваченого у процедурі примирення сприяє усвідомленню скоєного і
уникненню повторних правопорушень; для потерпілого – у реальному відшкодуванні
завданої злочином шкоди і залагодженні психоемоційної травми; для держави – у
зменшенні витрат на провадження повної процедури кримінального переслідування, а
також скороченні строків розгляду справи. При цьому обвинувачений повинен
повністю відшкодувати завдану вчиненим ним правопорушенням моральну і
матеріальну шкоду та прикласти усіх зусиль. Сама ж процедура медіації є менш
формалізованою, ніж процедура судового розгляду справи, що свідчить про спрощений
характер розгляду справи.
Відповідно до Рекомендації № R (99) 19 Комітету міністрів РЄ державам –
членам Ради, які зацікавлені в організації медіації у кримінальних справах від 15
89
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вересня 1999 р., медіація у кримінальних справах – це процес, в межах якого
потерпілому і правопорушнику надається можливість, у разі їх добровільної згоди, за
допомогою неупередженої третьої сторони (медіатора) взяти активну участь у
вирішенні проблем, що виникли в результаті злочину. Сторонами медіації є потерпілий
та правопорушник, однак це не виключає участі в медіації та інших осіб (батьків,
близьких людей з тієї та іншої сторони, фахівців, представників навчального закладу та
ін.). У п. 17 Додатку до Рекомендації зазначено, що зупинення кримінальної справи з
причини наявності досягнутого в результаті медіації угоди повинно мати юридичну
силу судового акта, виключаючи таким чином можливість відновлення кримінального
переслідування на підставі тих самих фактів (ne bis in idem). Якщо ж сторонам не
вдалося досягти домовленості або, якщо домовленості не виконуються, органи
кримінальної юстиції провадження по кримінальній справі (п. 18)92.
Прикладом законодавчого закріплення інституту медіації у кримінальному
процесі є Казахстан, де медіація застосовується до злочинів невеликої та середньої
тяжкості. Відповідно до Закону Республіки Казахстан від 28.01.2011 № 401-IV 3PK
«Про медіацію» медіатором може бути незалежна, неупереджена, не зацікавлена в
результаті справи фізична особа, яка обрана за взаємною згодою сторін медіації,
включена до реєстру медіаторів і надала згоду на виконання функції медіатора.
Діяльність медіатора може здійснюватися як на професійній основі (професійний
медіатор), так і на непрофесійній основі. Медіатор має право: 1) в ході медіації
проводити зустрічі як з усіма сторонами одночасно, так і з кожної зі сторін окремо і
надавати їм усні та письмові рекомендації з вирішення спору (конфлікту); 2)
інформувати громадськість про здійснення своєї діяльності з дотриманням принципу
конфіденційності. Медіатор зобов'язаний: 1) при проведенні медіації діяти тільки за
згодою сторін медіації; 2) до початку медіації роз'яснити сторонам медіації її цілі, а
також їх права та обов'язки; 3) професійний медіатор зобов'язаний дотримуватися
Кодекс професійної етики медіаторів, що затверджується асоціацією (союзом)
медіаторів; 4) медіатор має також інші права і несе інші обов'язки, передбачені
законодавством Республіки Казахстан. Також внесені зміни до КПК Республіки
Казахстан, що стосуються питання процедури медіації. Зокрема, закріплюються
правовий статус медіатора, право сторін на примирення та порядок застосування
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медіації. Медіацію у Республіці Казахстан здійснює неурядова громадська організація
Центр медіації і права93.
Також цінним для України може бути досвід Республіки Польща. Правовою
підставою для організації роботи медіаторів служить розпорядження Міністра юстиції
Польщі від 13.06.2003 р. «Про порядок проведення процедури медіації у кримінальних
справах»94 і ряд положень Кримінально-процесуального кодексу Польщі 1997 р.95.
Відповідно до вказаного розпорядження проводити процедуру медіації має право
установа, яка: 1) згідно зі своїми статутними завданнями була створеною для виконання
завдань у сфері медіації, ресоціалізації (залучення до суспільного життя), захисту
громадських інтересів, захисту важливого індивідуального інтересу або захисту свобод і
прав людини; 2) має організаційні й кадрові умови для проведення процедури медіації; 3)
була внесена до реєстру медіаторів.
Визначаються такі вимоги до гідної довіри особи, яка має право проводити
процедури медіації: 1) польське громадянство; 2) відсутність обмежень у користуванні
правами людини й громадянина; 3) вік не менше 26 років; 4) вільне володіння польською
мовою; 5) відсутність судимості за умисний злочин; 6) володіння вмінням усунення
конфліктів і знаннями, необхідними для проведення процедури медіації, зокрема, в царині
психології, педагогіки, соціології, ресоціалізації (залучення до суспільного життя) або
юриспруденції; 7) склала присягу щодо належного виконання обов’язків; 8) належність до
реєстру медіаторів.
Реєстр медіаторів ведеться в окружному суді, куди вносяться установи і гідні довіри
особи, наділені правом проведення процедури медіації.
Суд (а під час досудового слідства – прокурор) або інший наділений
повноваженням орган, направляючи справу на медіацію, видає відповідну постанову, в
якій для проведення процедури медіації у конкретній справі призначає установу або гідну
довіри особу з числа внесених до реєстру.
Суд, прокурор або інший наділений повноваженнями орган, який направляє справу
на процедуру медіації, надає представникові установи або гідній довіри особі, що надалі
називається «медіатором», інформацію з матеріалів справи лише в обсязі, необхідному для
93
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проведення цієї процедури. Ця інформація має містити особисті дані потерпілого і
підозрюваного/обвинуваченого,

визначення

вчинку,

у

якому

звинувачується

підозрюваний/обвинувачений, разом із зазначенням правової кваліфікації вчинку та
необхідних для процедури медіації обставин його скоєння. В обґрунтованих випадках, за
заявою медіатора, суд або прокурор – якщо визнає це потрібним – також може надати
доказовий матеріал, що міститься у матеріалах справи, в частині, яка стосується
підозрюваного/обвинуваченого, потерпілого та злочину, яких стосується процедура
медіації.
Після вручення постанови про направлення справи на медіацію, медіатор
невідкладно:1) налагоджує контакт із потерпілим і підозрюваним/обвинуваченим,
визначаючи термін і місце зустрічі з кожним з них; 2) проводить індивідуальні зустрічі з
підозрюваним/обвинуваченим і потерпілим, повідомляє про суть і принципи процедури
медіації

та

роз'яснює

їхні

права;

3)

проводить

медіацію

за

участю

підозрюваного/обвинуваченого і потерпілого; 4) допомагає сформулювати зміст угоди між
підозрюваним/обвинуваченим і потерпілим та перевіряє виконання зобов'язань, що
випливають

з

неї.

У

разі

неможливості

організувати

безпосередню

зустріч

підозрюваного/обвинуваченого і потерпілого медіатор може проводити процедуру медіації
опосередковано, передаючи кожному з них інформацію, пропозиції та повідомляючи
позицію протилежної сторони щодо укладення угоди.
Після проведення процедури медіації медіатор складає письмовий звіт і
невідкладно подає його органові, який направив справу на таку процедуру. У разі
укладення угоди вона стає додатком до звіту. Якщо процедуру медіації не було закінчено у
термін, визначений законодавством (один місяць), медіатор невідкладно складає і подає
органові, що направив справу на процедуру медіації, звіт з переліком причин, через які у
встановлений термін не вдалося досягти результатів96.
Кримінально-процесуальний кодекс Польщі передбачає, що результати медіації: 1)
враховуються при визначенні міри покарання (§ 3 ст. 53); 2) є підставою для істотного
пом’якшення покарання (пп. 1§ 2 ст. 60); 3) є підставою для умовного звільнення особи від
відбування покарання у випадку вчинення злочину, покарання за яке становить
позбавлення волі строком не більше 5-ти років (§ 3 ст. 66)97.
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КПК України закріпив передумови для становлення інституту медіації,
визначивши, що угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи
обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків,
злочинів невеликої чи середньої тяжкості та у кримінальному провадженні у формі
приватного обвинувачення (ч. 3 ст. 469 КПК України). Хоча Кодекс досить детально
врегулював порядок та наслідки укладення угоди про примирення, невирішеним
залишається правовий статус медіатора, який має бути викладений у спеціальному
законі.
Органи і служби пробації. Досить цікавим інститутом кримінальної юстиції є
служба пробації, яка діє в США і більшості країн ЄС і представляє собою своєрідний
аналог державного органу виконання покарання із більш широкими повноваженнями. Так,
у Чехії взагалі існує Служба пробації та медіації (створена як структурний підрозділ
Міністерства юстиції відповідно до Закону 2001 р. «Про пробацію та медіацію»). У
Словаччині у 2003 р. Також було прийнято Закон Про службовців пробації та
медіації98. Відмінністю є те, що спеціалісти служби пробації починають працювати із
правопорушником з моменту вчинення правопорушення, супроводжують його під час
провадження по справі, винесення рішення по ній, а також на стадіях виконання покарання
і подальшої реінтеграції правопорушника у суспільство. Служба пробації виконує важливу
роль у доборі запобіжного захожу і міри покарання для правопорушника, зборі інформації
про причини й умови вчинення правопорушення, бере участь у його примиренні із
потерпілим і здійснює вивчення і подальший моніторинг життєвих, сімейних і побутових
умов, в яких перебуває особа, що має проблеми із законом. Офіцер пробації здійснює
соціально-психологічне поводження із засудженим, у ході якого він прагне
психологічно впливати на особу, зняти напругу, страх, розчарування, агресію,
невдоволення. Значне місце тут займають тематичні бесіди з піднаглядним засудженим,
відвідування його вдома. Практика діяльності служб пробації в країнах ЄС свідчить про
високу ефективність їх роботи в напрямку зменшення рівня рецидивної злочинності та
реінтеграції правопорушника у суспільство.
Практика роботи служби пробації в європейських країнах дозволяє сформулювати
такі її основні завдання: (1) сприяння інтеграції злочинця в суспільстві, формування у
нього поваги до соціальних та правових норм; (2) участь потерпілого в кримінальному
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процесі та відновлення справедливості стосовно захисту його прав; (3) залучення злочинця
до процесу реституції;

(4) захист суспільства завдяки ефективному застосуванню

альтернативних видів покарань; (5) зменшення ризику вчинення повторних злочинів99.
Своєрідним аналогом служби пробації в Україні є кримінально-виконавча інспекція,
яка виконує покарання, не пов’язані з позбавленням волі. Однак, функції цієї служби є
дещо обмеженими і пов’язані лише із стадією набрання вироком законної сили та його
виконанням. Проте служба пробації за кордоном (не лише в країнах розвиненої
демократії, але й у Польщі, Чехії, Словакії та інших країнах Центральної та Східної
Європи) істотно відрізняється від кримінально-виконавчої інспекції за своїми
функціями, організацією діяльності, кадровим забезпеченням та методами роботи.
Підсумовуючи

викладене,

варто

зазначити

наступне.

Кількість

та

повноваження органів кримінальної юстиції в окремій країні залежить від
особливостей

національної

правової

системи,

її

історичних

традицій

та

адміністративно-територіального поділу. Диференціація органів кримінальної юстиції
базується на доктринальному положенні про необхідність розподілу процесуальних
функцій (досудове розслідування кримінальної справи, підтримання державного
обвинувачення, захист і судовий розгляд), що у свою чергу забезпечує справедливе,
незалежне та неупереджене вирішення справи. Вимога гуманізації кримінального
провадження обумовлює необхідність участі в ньому незалежних недержавних
посадових

осіб,

таких

як

медіатори,

що

виконують

функцію

примирення

обвинуваченого із потерпілим.
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1.3. Міжнародні стандарти організації та функціонування органів кримінальної
юстиції: загальний огляд
Відповідно до ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного
законодавства України100. Віденською конвенцією про право міжнародних договорів
установлені правила роз’яснення останніх, згідно з якими “договір повинен тлумачитися
добросовісно, відповідно до звичайного значення, яке слід надавати термінам договору в їх
контексті, а також у світлі об’єкта й цілей договору (ч.1 ст.31); поряд із контекстом договору
враховується наступна практика застосування договору, що встановлює угоду учасників
щодо його тлумачення (п. b ч.3 ст.31)”101.
Починаючи з середини ХХ століття, засади організації та функціонування органів
кримінальної юстиції неодмінно знаходили своє відбиття в міжнародно-правових актах
про права людини. Особливістю цих норм є те, що вони здебільшого акцентують увагу на
проблемах справедливого судового розгляду, стандартах належного судочинства та
процесуальних гарантіях недопущення незаконного позбавлення особи свободи. Як
справедливо відзначає В. В. Городовенко, міжнародні стандарти належного судочинства:
(а) є одним із джерел формування нових правових норм; (б) мають важливе значення для
удосконалення національного законодавства і правозастосовної практики102.
Досить влучну характеристику міжнародним стандартам прав людини О.
Венецька та П. Рабінович, вказуючи, що це закріплені у міжнародних актах і документах,
текстуально уніфіковані й функціонально універсальні (для певних міжнародних
об’єднань держав) принципи та норми, які за посередництвом вельми абстрактних,
здебільшого оціночних, терміно-понять фіксують мінімально необхідний або бажаний
зміст і/чи обсяг прав людини, зумовлювані досягнутим рівнем соціального розвитку та
його динамікою, а також встановлюють позитивні обов’язки держав щодо їх забезпечення,
охорони й захисту та передбачають за їх порушення санкції політико-юридичного чи
політичного характеру103.

100

Конституція України // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23.05.1969 р. // Міжнародні договори
України. – К.: Право, 1997. – Т.1. – С. 6–40.
102
Городовенко В. В. Принципи судової влади: моногр. / В. В. городвенко. – Х.: Право, 2012. – 448 с. – С.
46.
103
Рабінович П., Венецька О. Міжнародні стандарти прав людини: загальні ознаки, поняття / П.
Рабінович, О. Венецька // Юридичний вісник України. - № 49. - від 8-14 грудня. – 2012.
101

47

48

Дослідження змісту стандартів справедливого (належного) судочинства, засвідчує,
що вони отримали своє закріплення в низці міжнародно-правових документів
універсального й регіонального характеру.
Історично першим міжнародним актом, який закріплює це право, є Загальна
декларація прав людини 1948 р., яка встановлює: “Кожна людина має право на ефективне
поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних
прав, наданих їй конституцією або законом”(ст. 8). Ніхто не може зазнавати безпідставного
арешту, затримання або вигнання (ст. 9). За ст. 10 цього документа кожна людина для
визначення її прав і обов’язків і для встановлення обгрунтованості пред’явленого їй
кримінального обвинувачення має право на основі повної рівності на те, щоб її справа була
розглянута прилюдно і з додержанням усіх вимог справедливості незалежним і
безстороннім судом104.
У подальшому ця конструкція була розвинена у ст. 14 Міжнародного пакту про
громадянські й політичні права 1966 р., згідно з якою кожен має право при розгляді будьякого кримінального обвинувачення, пред’явленого йому, або при визначенні його права
та обов’язків у будь-якому цивільному процесі на справедливий і публічний розгляд
справи компетентним, незалежним і безстороннім судом, створеним на підставі закону.
Для забезпечення реалізації права на судовий захист Пакт передбачає низку гарантій: (а)
рівність усіх перед судами і трибуналами (п. 1 ст. 14); (б) обов’язок кожної державиучасниці забезпечити будь-якій особі, права і свободи якої порушено, ефективний засіб
правового захисту, навіть якщо порушення було допущено особами, які діяли в
офіційному статусі (п. 3а ст. 2); (в) обов’язок кожної особи-учасниці забезпечити
застосування компетентними органами влади відповідних засобів правового захисту (п. 3с
ст. 2)105.
Загальні принципи права, які містяться у наведених документах, відіграють
суттєву роль у взаємодії міжнародного та національного права. Будучи сформованими на
базі національних правових систем, вони сприймаються та розвиваються міжнародним
правом, а потім «повертаються» в національне право в уніфікованому вигляді106.
Наступну групу міжнародних норм універсального характеру, які забезпечують
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право на справедливий судовий розгляд з дотриманням процесуальних гарантій такого
суду, є норми Женевських конвенцій про захист жертв війни і Додаткових протоколів до
них (статті 71–73 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни;
статті

84,

86,

99,

103,

105,

106

Женевської

конвенції

про

поводження

з

військовополоненими; ст. 49 Женевської конвенції про покращення становища поранених і
хворих у діючих арміях; п. 4 ст. 75 Додаткового протоколу, який стосується захисту жертв
міжнародних збройних конфліктів; пункти 2 і 3 ст. 6 Додаткового протоколу ІІ, що
стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру)107.
Низку положень щодо права на справедливий судовий розгляд містять Конвенція
про права дитини 1989 р. (статті 12, 37, 40)108; Мінімальні стандартні правила ООН, що
стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила), прийняті
Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 40/33109; Конвенція про ліквідацію всіх форм
расової дискримінації (ст. 5, 6)110; Конвенція про статус біженців (ст. 16)111. Ці
міжнародні правові акти визначають спеціальне право на судовий захист щодо суб’єкта,
який звертається за ним (дитина, неповнолітній, особа, стосовно якої вчинено акт расової
дискримінації, біженець). Суд у цих документах постає незалежним, неупередженим,
створеним на підставі закону, професійним. При цьому мають бути дотримані мінімальні
процесуальні гарантії. Як відзначає Е. Є. Сілантьєва, загальною рисою міжнародних
документів, що містять стандарти ювенального судочинства, є вимога про створення в
національних судових системах ювенальних судів, а також гарантування прав
неповнолітніх при відправленні правосуддя (забезпечення права на захист, презумпції
невинності, врахування вікових психологічних і розумових особливостей неповнолітніх,
конфіденційність судового провадження, обов’язковість участі в ньому спеціалістів –
педагогів, психологів, а також законних представників неповнолітніх та ін.). При судовому
розгляді справ неповнолітніх мають бути дотримані вимоги швидкості, ведення
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протоколів, професійної компетентності112.
Важливе значення для визначення принципів організації і функціонування органів
кримінальної юстиції, зокрема, судових органів, влади відіграють резолюції Генеральної
Асамблеї ООН. Це акти так званого «м’якого права» ООН універсального характеру, які не
мають імперативного впливу, однак є важливими для створення загальних передумов
демократичного розвитку державності, адже вони акумулюють найкращий світовий досвід.
Їх положення набувають нормативного характеру для органів кримінальної юстиції
конкретної країни з моменту інкорпорації їх до національного законодавства. Необхідність
запозичення правових позицій ООН базується на «позитивному внеску Генеральної
Асамблеї, як головного дорадчого і представницького органу Об’єднаних Націй, для
верховенства права у всіх аспектах шляхом розробки політики та встановлення стандартів
...»113.
Як підкреслювалося у Керівних принципах у галузі попередження злочинності та
кримінального правосуддя в контексті розвитку та нового міжнародного економічного
порядку, схвалених на VII Конгресі ООН з попередження злочинності й поводження з
правопорушниками (1990 р.), «справедлива, неупереджена та гуманітарна система
кримінального правосуддя є необхідною умовою дотримання основних прав людини
громадянами усіх країн. Вона сприяє створенню рівних можливостей у сфері економічно,
соціального та культурного життя»114.
В Основних принципах незалежності судових органів, затверджених резолюцією
Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада 1985 р., визначені основні засади
функціонування судової гілки влади. До них у цьому документі були віднесені:
– неприпустимість неправомірного та несанкціонованого втручання в процес
правосуддя з боку інших органів та осіб;
– виключно судовий перегляд рішень будь-якого суду;
– гарантована державою незалежність судових органів, у тому числі шляхом
закріплення цього принципу в конституції або законах країни;
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– обов’язок державних та інших установ поважати і дотримуватися незалежності
судових органів та інші принципи.
У свою чергу, судові органи повинні будувати свою діяльність на основі таких
принципів:
– незалежність судових органів як право і водночас вимога забезпечення
справедливого ведення судового розгляду і дотримання прав сторін;
– свобода суддів в утворенні асоціацій та інших професійних організацій; вступ до
них для захисту своїх інтересів, удосконалення професійної підготовки і збереження своєї
суддівської незалежності;
– високі моральні якості і здібності, а також відповідна підготовка та кваліфікація у
сфері права осіб, відібраних на суддівські посади;
– неприпустимість дискримінації при підборі суддів (вимога громадянства країни не є
дискримінаційною);
– гарантування законом строку повноважень суддів, їх незалежності та безпеки,
відповідної винагороди, надання належних умов служби, виходу на пенсію та інших
необхідних соціальних мір з їх захисту;
– особистий імунітет суддів від судового переслідування за фінансову шкоду,
заподіяну при здійсненні правосуддя (якщо такий збиток не завдано в результаті
зловживання владою, що повинно бути доведено в спеціальному порядку);
– невідкладний і неупереджений розгляд обвинувачення або скарги в ході виконання
суддею своїх судових і професійних обов’язків;
– тимчасове відсторонення від посади чи звільнення суддів тільки з причини їх
нездатності виконувати свої обов’язки або поведінки, яка не відповідає займаній посаді;
– винесення рішення про дисциплінарне покарання, усунення від посади чи
звільнення на підставі незалежної перевірки115.
Важливе значення у встановленні стандартів діяльності органів кримінальної юстиції
має Кодекс поведінки посадових осіб із підтримання правопорядку, схвалений резолюцією
Генеральної Асамблеї ООН від 17 грудня 1979 р. Статті 1, 2 і 8 містять загальні правила
поведінки посад, осіб з підтримання правопорядку, згідно з якими ці особи при виконанні
115
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своїх обов'язків мають поважати та захищати людську гідність, права людини, поважати
закон і Кодекс, а також, використовуючи свої можливості, запобігати та припиняти
порушення закону. В інших статтях визначені конкретні обов'язки цих осіб та заборонні
норми щодо їх поведінки. Зокрема, Кодекс забороняє застосування тортур або інших
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують людську гідність, видів поводження та
покарання (ст. 5). Встановлено, що сила може бути застосована цими особами лише в разі
крайньої необхідності і настільки, наскільки це необхідно для виконання їхніх служб,
обов'язків (ст. 3). Кодекс вимагає від посадових осіб забезпечувати повну охорону здоров'я
затриманих (ст. 6) та зберігати в таємниці отримані при виконанні службових обов'язків
конфіденційні відомості (ст. 4). Зазнач, особи зобов'язані не вчиняти жодних актів корупції,
всіляко перешкоджати таким актам і вести з ними боротьбу. Будь-який акт корупції, як і
будь-яке інше зловживання владою, визнається несумісним із статусом посад, особи з
підтримання правопорядку. До будь-якої посад, особи з підтримання правопорядку, яка
вчинила акт корупції, закон повинен застосовуватися повною мірою, оскільки уряди, які не
здатні чи не хочуть забезпечити дотримання законності посад, особами, не можуть очікувати
від громадян дотримання ними правопорядку (ст. 7)116.
Прийнята у травні 1979 р. Асамблею Ради Європи „Декларація про поліцію” у
правовому порядку закріпила статус та базові принципи роботи поліції, а також
підтвердила положення міжнародних документів ООН щодо стандартів у сфері
правоохоронної діяльності. Основні положення, викладені в „Декларації про поліцію”,
були також закріплені у своєму загальному вигляді в Європейському кодексі поліцейської
етики, прийнятому в якості додаткового регулятивного документа Ради Європи 19 вересня
2001 р. Так, згідно вказаної Декларації поліцейські сили є публічною службою, створеною
відповідно до закону, яка повинна нести відповідальність за підтримання та забезпечення
правопорядку. Будь-який громадянин може вступити в поліцію, якщо він задовольняє
встановлені вимоги. Офіцер поліції повинен отримати ретельну загальну підготовку,
професійну підготовку та підвищення кваліфікації, а також відповідне навчання з
соціальних проблем, демократичних свобод, прав людини.
Професійні, психологічні та матеріальні умови, в яких офіцер поліції повинен
виконувати свої обов’язки, мають бути такими, щоб захищати його чесність,
неупередженість та гідність. Офіцер поліції має право на справедливу винагороду за
116

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: утвержден Резолюцией № 34/169
Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г. [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_282. – Заголовок з екрана.

52

53

працю; також повинні братися до уваги особливі фактори, такі, як більші ризики і
обов’язки, або більш ненормовані робочі графіки. Виконання цих положень декларації, на
нашу думку, має забезпечити держава.
Окрім того, відповідно до згаданої декларації, офіцери поліції повинні мати
можливість вибору, чи створювати професійні організації, чи приєднуватися до них та
відігравати активну роль у них. Вони також можуть грати активну роль в інших
організаціях. Поліцейська професійна організація, за умов, що вона є репрезентативною,
має право: (а) брати участь у переговорах, що стосу- ються професійного статусу офіцерів
поліції; (б) щоб з нею консультувалися з питань управління поліцейськими підрозділами;
(в) ініціювати правові провадження в інтересах групи офіцерів поліції або від імені
конкретного офіцера поліції. Членство в поліцейській професійній організації і
відігравання активної ролі в ній не повинно призводити до шкоди жодному офіцеру
поліції.
Декларація про поліцію також містить стандарти притягнення поліцейських до
юридичної, зокрема, дисциплінарної відповідальності. При відкритті дисциплінарного чи
кримінального провадження проти нього, офіцер поліції має право бути почутим і право на
адвокатський захист. Рішення має бути прийняте в розумний строк. Він також повинен
мати можливість користуватися сприянням професійної організації, до якої він належить.
Офіцер поліції, до якого були вжиті дисциплінарні заходи або якому було призначено
кримінальне покарання, має право на оскарження до незалежного і неупередженого органу
або суду. Права офіцера поліції перед судами або трибуналами повинні бути такими
самими, як і в будь-яких інших громадян117.
Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 2012 р. були схвалені
Принципи та керівні настанови щодо доступу до правової допомоги у системі
кримінального правосуддя. За цим документом правова допомога є невід’ємним елементом
справедливої, гуманної та ефективної системи кримінального правосуддя, заснованої на
принципі верховенства права. Правова допомога – основа для реалізації інших прав,
включаючи право на справедливий судовий розгляд118. Обов’язок держави забезпечити
безоплатну правову допомогу виливає із ряду міжнародно-правових актів (ст. 3 Основних
положень про роль адвокатів, прийнятих на VIII Конгресі ООН з попередження
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злочинності 1990 р.119; Рекомендації № R (93) 1 Комітету міністрів Ради Європи “Про
ефективний доступ до права і правосуддя малозабезпечених” від 08.01.1993р120.), до яких
долучилася наша держава. Крім того, у практиці Європейського Суду з прав людини
(рішення у справах “Ейрі проти Ірландії” від 09.10.1979р., “Артіко проти Італії” від
30.04.1980; та ін.)121 надання безоплатної правової допомоги у випадках, коли особа не
здатна з огляду на її скрутне матеріальне становище самостійно її забезпечити, є важливою
гарантією права особи на доступ до суду.
Варто відзначити, що більшість із положень процитованих вище актів Генеральної
Асамблеї ООН втілені в чинному українському законодавстві, однак пріоритетним
завданням є практичне застосування цих норм.
При характеристиці універсальних стандартів організації та функціонування органів
юстиції варто відмітити Керівні принципи стосовно ролі осіб, які здійснюють судове
переслідування 1990 р., прийнятий VIII Конгресом ООН з попередження злочинності та
поводження з правопорушниками 27 серпня – 7 вересня 1990 р. Як відзначає А. В. Лапкін,
цей документ був розроблений спеціально для обвинувачів, має впроваджуватися у
національні законодавства і доводитися до відома прокурорів122. У Преамбулі до Керівних
принципів вказується, що особи, які здійснюють судове переслідування (магістрати
прокуратури) відіграють провідну роль у відправленні правосуддя, і що норми, які
регулюють виконання ними своїх важливих функцій, повинні заохочувати їх до дотримання
в застосування принципів, визначених в основних документах з прав людини, гарантуючи,
таким чином, неупереджену і рівноправну систему кримінального правосуддя і ефективний
захист громадян від злочинності. Відповідно до положень вказаного документу, держави
мали забезпечити, щоб особи, які здійснюють кримінальне переслідування, мали відповідну
освіту і підготовку, були обізнані про конституційні й нормативні заходи щодо охорони прав
обвинувачених і жертв, а також про права людини і основні свободи, визнані національним і
міжнародним правом. Від таких осіб вимагається виконувати свої обов’язки відповідно до
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закону справедливо, послідовно і швидко, поважаючи і захищаючи людську гідність і права
людини, сприяючи тим самим забезпеченню належного процесу і безперебійному
функціонуванню системи кримінального правосуддя (пункти 2, 12 Керівних принципів).
При виконанні своїх обов’язків прокурори мають виконувати свої функції
неупереджено, уникаючи будь-якої дискримінації (ч. а п. 13), захищати державні інтереси і
діяти об’єктивно, в тому числі належним чином враховуючи становище жертви (ч. b п. 13),
зберігати професійну таємницю, якщо тільки виконання їхніх обов’язків та потреби
правосуддя не вимагають іншого (ч. с п. 13), розглядати думку і стурбованість жертв, коли
це стосується їх особистих інтересів, і забезпечують ознайомлення жертв з їхніми правами
відповідно до Декларації основних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживання
владою (ч. d п. 13)123. Як вірно підкреслює А. В. Лапкін, встановлюючи стандарти діяльності
прокурорів у національних системах кримінального судочинство, вищезгадані Керівні
принципи безпосередньо поклали на них виконання положень міжнародних документів з
прав людини124.
Не менш важливими з огляду на предмет нашого дослідження є регіональні
міжнародно-правові акти. 26 вересня 1995 р. Парламентська асамблея РЄ ухвалила
позитивний висновок щодо заявки України на вступ до Ради Європи (Висновок
Парламентської асамблеї (ПА) РЄ № 190 (1995))125. У цьому документі було надано низку
рекомендацій Україні щодо приєднання до загальноєвропейських документів та
удосконалення вітчизняного законодавства (зокрема, Україні було рекомендовано
удосконалити законодавство про судоустрій та прокуратуру, розробити нові конституції та
процесуальне законодавство, скасувати смертну кару як вид кримінального покарання,
здійснити гуманізацію системи кримінальної юстиції тощо)126. 31 жовтня 1995 р.
парламентом було ухвалено Закон України «Про приєднання України до Статуту Ради
Європи»127, що поклало на нашу державу низку міжнародно-правових зобов’язань.
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Відповідно до статті 3 вказаного Статуту кожний член Ради Європи обов'язково повинен
визнати принципи верховенства права та здійснення прав людини і основних свобод всіма
особами, які знаходяться під його юрисдикцією, а також повинен відверто та ефективно
співробітничати в досягненні мети Ради128. Це зумовлює важливість актів Ради Європи для
організації та функціонування вітчизняних органів кримінальної юстиції.
Комітетом Міністрів РЄ було прийнято пакет резолюцій і рекомендацій з питань
забезпечення незалежного та ефективного правосуддя. Це резолюції “Про юридичну
допомогу та консультації”, “Про юридичну допомогу в цивільних, торгових та
адміністративних справах”; рекомендації “Про ефективний доступ до закону та
правосуддя для малозабезпечених осіб”, “Про заходи щодо недопущення та скорочення
надмірного робочого навантаження на суддів”, “Про шляхи забезпечення доступу до
правосуддя”, “Про принципи цивільного судочинства, спрямовані на вдосконалення судової
системи”, “Про введення в дію та удосконалення функціонування систем і процедур
оскарження з цивільних і торговельних справ”, “Про відбір, обробку, надання й архівацію
судових рішень в правових інформаційно-пошукових системах”, “Про становище
потерпілого у кримінальному праві і кримінальному процесі”, “Про спрощення
кримінального судочинства”, “Про спрощення управління системою кримінального
правосуддя”

129

,

“Щодо суддів: незалежність, дієвість

й обов’язки”130, “Про

альтернативи судовому розгляду спорів між органами виконавчої влади і приватними
особами”131.
Наведені міжнародні правові акти мають рекомендаційний характер, проте з
урахуванням авторитету Ради Європи принципи, які в них закладені, стали
загальноприйнятими в Європі цінностями, що мають бути критеріями оцінки організації
органів кримінальної юстиції та суду в країнах–членах РЄ, напрямками, за якими повинні
реформуватися відповідні інститути. Ці акти дозволяють вирізнити такі критерії
належного судочинства:
(1) обов’язок держави забезпечити надання адвокатом високопрофесійної
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правової допомоги особам, які через скрутний матеріальний стан не в змозі її самостійно
оплатити;
(2) інформування громадськості про місцезнаходження й компетенцію судів, а
також про порядок звернення до суду для захисту своїх інтересів у судовому порядку;
(3) застосування в розумних межах спрощених судових процедур;
(4) вжиття заходів щодо максимального скорочення строків винесення судових
рішень (у тому числі на досудових стадіях кримінального процесу) й активна роль суду в
цьому;
(5) скорочення або анулювання судових витрат, якщо вони стають перешкодою
для доступу до правосуддя;
(6) вжиття заходів, спрямованих на усунення зловживань правом особи на
звернення до суду;
(7) забезпечення судових органів найсучаснішими технічними засобами;
(8) забезпечення доступу потерпілого до правосуддя;
(9) використання несудових (альтернативних) засобів розв’язання правових
конфліктів з поступовим зменшенням завдань, не пов’язаних з вирішенням спору про
право, які покладаються на суд;
(10) установлення обмежень оскарження судових рішень, у тому числі усунення
зловживань правом на оскарження;
(11) створення сучасних автоматизованих систем зберігання судових рішень із
забезпеченням належного доступу до них;
(12) вжиття заходів, спрямованих на підвищення ефективності управління
робочим навантаженням, фінансами, інфраструктурою, людськими ресурсами й засобами
зв’язку в судовій системі;
(13) гарантії незалежності суддів при відправленні правосуддя.
Так,

згідно

Рекомендації

Комітету

Міністрів

РЄ

CM/Rec

(2010)

12

«Щодо суддів: незалежність, дієвість та обов’язки» зовнішня незалежність не є
прерогативою чи привілеєм, наданим для задоволення власних інтересів суддів. Вона
надається в інтересах верховенства права та осіб, які домагаються та очікують
неупередженого правосуддя. Незалежність суддів слід розуміти як гарантію свободи,
поваги до прав людини та неупередженого застосування права. Неупередженість та
незалежність суддів є необхідними для гарантування рівності сторін перед судом. Отже,
судді повинні мати необмежену свободу стосовно неупередженого розгляду справ
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відповідно до законодавства і власного розуміння фактів. Під внутрішньою незалежністю
суддів слід розуміти незалежність кожного судді при здійсненні ним функцій прийняття
судових рішень. У процесі прийняття рішень судді мають бути незалежними та
неупередженими, а також мати можливість діяти без будь-яких обмежень, впливу, тиску,
погроз або прямого чи непрямого втручання будь-яких органів влади, зокрема внутрішніх
органів судової влади. Ієрархічна організація судової влади не повинна підривати
незалежність суддів (пп. 11, 22)132.
У Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи R (2000) 19 «Про роль
державного обвинувачення в системі кримінального правосуддя» від 6 жовтня 2000 р.
державні обвинувачі (прокурори) визначаються як органи державної влади, які від імені
суспільства та в його інтересах забезпечують застосування права там, де порушення
закону тягне за собою кримінальну санкцію, беручи до уваги як права громадян, так і
необхідність ефективної дії системи кримінального правосуддя (п. 1). У цьому документі
закріплено перелік функцій прокуратури, зокрема, встановлюється, що у всіх системах
державні обвинувачі: (1) вирішують питання про порушення або продовження
кримінального переслідування; (2) підтримують державне обвинувачення в судах; (3)
опротестовують або підтримують протест на рішення судів (п. 2). Крім того,
наголошується, що у деяких системах державні обвинувачі також: 1) здійснюють політику
по боротьбі зі злочинністю на національному рівні, відповідно до регіональних та
місцевих реалій; 2) проводять, спрямовують і здійснюють нагляд за слідством; 3)
контролюють питання про належне поводження з потерпілими; 4) обирають альтернативи
в кримінальному переслідуванні; 5) наглядають за виконанням судових рішень; 6)
виконують інші функції в кримінально-правовій системі133.
Рекомендація Rec (2001) 10 Комітету Міністрів Ради Європи «Про Європейський
кодекс поліцейської етики» від 19 вересня 2001 р. встановлено, що основними
завданнями поліції в демократичному суспільстві, підпорядкованому принципу
верховенства права є забезпечення громадського спокою, дотримання закону та
порядку в суспільстві; захист і дотримання основних прав і свобод людини в тому
вигляді, в якому вони закріплені в Європейській конвенції про права людини;
132
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Ради Європи від 17.11.2010 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=994_a38. – Заголовок з екрану.
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міністрів РЄ R (2000) 19 від 6 жовтня 2000 р. // Лапкін А. В. Правові основи прокурорської діяльності:
наук.-практ. посіб. / А. В. Лапкін. – 2-ге вид., змінене і доп. – Х.: Право, 2013. – 320 с. – С. 52-60.
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попередження злочинності та боротьба з нею; виявлення злочинності; надання
допомоги та послуг населенню134.
Цей документ так характеризує роль поліції в системі органів кримінальної
юстиції:
 повинно бути чітке відокремлення ролі поліції та служби обвинувачення, судової
та пенітенціарної системи; поліція не повинна мати жодних контрольних функцій над
цими органами;
 поліція

повинна

суворо

дотримуватися

принципу

незалежності

та

неупередженості суддів; зокрема, поліція не повинна ні заперечувати проти легітимних
вироків чи судових рішень, ні перешкоджати їх виконанню;
 поліція, як правило, не повинна виконувати судові функції. Будь-яке делегування
судових повноважень поліції повинно бути обмеженим і відповідати закону. Завжди
повинна бути можливість оскаржити будь-яку дію, рішення або бездіяльність поліції, що
зачіпають права особи, до судових органів;
 повинна бути функціональна та належна співпраця між поліцією і службою
 публічного обвинувачення У країнах, де поліція знаходиться під контролем
служби
 публічного обвинувачення або слідчого судді, поліцейські повинні отримувати
чіткі інструкції щодо пріоритетів, що регулюють політику розслідування злочинів та хід
кримінального розслідування в індивідуальних справах. Поліція повинна інформувати
керівні органи з розслідування злочинів про виконання їх інструкцій, зокрема, належить
регулярно доповідати про стан розслідування кримінальних справ;
 поліція повинна поважати роль захисників у кримінальному процесі і, де це
допустимо, надавати допомогу для забезпечення реалізації права на доступ до правової
допомоги, зокрема, щодо осіб, чия свобода була обмежена;
 поліція не повинна брати на себе роль службовців в’язниць, за винятком
надзвичайних ситуацій135.
Важливо окремо назвати акти регіональних конференцій та організацій, які
містять положення щодо права на справедливий судовий розгляд. На європейському рівні
134

Аналітичний огляд організаційних аспектів діяльності поліції зарубіжних країн у сфері охорони
громадського порядку та безпеки [Електронний ресурс] : [05.04.2010] // Інтерпол. Укрбюро : офіц. вебсайт. – Режим доступу: http://ncb-interpol.org.ua/?p=246. – Заголовок з екрана.
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р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/rec1.pdf. –
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це (а) заключний документ Віденської зустрічі136; (б) підсумковий акт Наради з безпеки і
співробітництва в Європі – Паризька хартія для Нової Європи137; (в) акти Європейського
Союзу. Так, Хартія основних прав Європейського Союзу проголошує приписи щодо
захисту основних прав і свобод людини. Процесуальні гарантії прав, передбачених нею, а
також загальні принципи судочинства знаходяться у гл. VI “Правосуддя”. Як свідчить
порівняльний аналіз останньої, статті 47–50 зазначеної глави відтворюють в основному
положення статей 6,7 і 13 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і
статей 2 і 4 Протоколу № 7 до Конвенції, згідно з якими кожному надається право на
ефективні засоби правового захисту, на справедливий публічний розгляд справи в розумні
строки незалежним і безстороннім судом, створеним на підставі закону. Підтверджуються
також презумпція невинності, право на захист, право не бути притягнутим до
відповідальності двічі за один і той же злочин. Досить детально викладаються принципи
законності й співрозмірності злочину й покарання138. Крім того, існують також інші
регіональні документи, що закріплюють право особи на справедливий суд, приміром,
Американська конвенція про захист прав людини139, Конвенція СНД про права й основні
свободи людини, Африканська хартія прав людини й народів140 тощо.
Окремого вивчення й ретельної уваги потребують міжнародно-правові акти з
питань доступу до правосуддя потерпілих від злочинів. Резолюцією Генеральної Асамблеї
ООН № 40/34 було ухвалено Декларацію основних принципів правосуддя для жертв
злочинів і зловживань владою. У п.4 цього документа визначається, останні мають право
на доступ до механізмів правосуддя і швидку компенсацію завданої їм шкоди згідно з
національним законодавством. У тому разі, коли компенсацію жертві неможливо отримати
у повному обсязі від правопорушника чи з інших джерел, державам слід вживати заходів
до надання фінансової компенсації визначеним категоріям осіб. Для реалізації цієї мети
слід сприяти створенню, зміцненню та розширенню відповідних національних фондів. При
необхідності можуть створюватися й інші фонди, у тому числі в тих випадках, коли
держава, громадянином якої є жертва, не моє змоги відшкодувати їй завдані збитки.
У необхідних випадках слід створити і зміцнити судові й адміністративні
136
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процедури з метою забезпечення жертвам можливості отримати компенсацію за
допомогою офіційних або неофіційних процедур оперативно, справедливо, недорогими й
доступними методами. Жертв, які прагнуть отримати компенсацію за допомогою таких
механізмів, слід інформувати про їх права. При цьому держави–члени ООН мають сприяти
тому, щоб судові й адміністративні процедури більшою мірою відповідали потребам жертв
злочинів, у тому числі шляхом забезпечення їм можливості викладу своєї позиції по суті
справи й надання належної допомоги на всіх етапах судового розгляду без порушення прав
обвинувачених і згідно з національним законодавством (п. 6)141.
Обов’язок держави відшкодовувати потерпілому шкоду, завдану злочином,
закріплено також у низці європейських актів (ст. 2 Європейської конвенції «Про
відшкодування збитків жертвам насильницьких злочинів» від 24 листопада 1983 р142.,
Директива Ради ЄС 2004/80/ЄС «Про компенсацію жертвам злочинів» ід 29 квітня 2004 р.
та Резолюція (77) 27 Комітету Міністрів РЄ «Про компенсацію потерпілим від злочинів»
від 28 вересня 1977 р)143.
Одночасно Комітет Міністрів РЄ прийняв Рекомендацію “Про становище
потерпілого у кримінальному праві і кримінальному процесі”, у якій підкреслюється, що
державам-членам треба більше враховувати інтереси потерпілого на всіх стадіях
кримінального процесу і з цією метою

переглядати чинне законодавство й

правозастосовну практику. У документі вказуються засоби, які потрібно вжити для
відшкодування потерпілому завданої йому матеріальної й моральної шкоди (пункти 9-14
розд.І). Крім того, потерпілому має бути надано право подавати клопотання про перегляд
рішення компетентного органу про відмову від порушення кримінальної справи і право на
пряме звернення до суду (п.7 розд. І)144.
У Рекомендації Комітету міністрів РЄ “Про спрощення кримінального
судочинства” підкреслюється, що при прийнятті рішення про відмову від кримінального
переслідування в порядку реалізації компетентними державними органами наданих їм
141
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дискреційних повноважень повинна враховуватися позиція потерпілого, а така відмова
має бути зумовлена компенсацією шкоди, завданої останньому (підпункти 5-6 п. “а” розд.
І)145. У Рекомендації “Про роль прокурора в системі кримінальної юстиції” Комітет
міністрів РЄ звернув увагу держав на особливу роль прокуратури в захисті прав і законних
інтересів жертв злочинів і на необхідність надання потерпілому права на оскарження
рішення прокурора про відмову від порушення кримінальної справи чи її зупинення
вищому прокуророві й у судовому розгляді146.
Питання забезпечення доступу потерпілих до правосуддя є доволі актуальним для
України. Відповідно до ст. 2 КПК України основними завданнями кримінального
провадження визначено захист особи, суспільства і держави від кримінальних
правопорушень, а також охорона прав, свобод і законних інтересів учасників
кримінального провадження. Одним із правових способів захисту порушених внаслідок
вчинення кримінального правопорушення майнових та особистих немайнових прав є
відновлення прав потерпілого та надання йому грошової компенсації. Відповідно статті 4
Концепції забезпечення захисту законних прав та інтересів осіб, які потерпіли від
злочинів, схваленої Указом Президента України № 1560/2004 від 28 грудня 2004 р. серед
основних напрямків діяльності держави у цій царині є: (а) детальне розроблення дієвого
механізму реалізації права потерпілого на відшкодування заподіяної злочином шкоди; (б)
встановлення обсягів відповідного бюджетного призначення в загальному фонді
державного бюджету; (в) законодавче закріплення умов і порядку компенсаційної
підтримки потерпілих за рахунок різноманітних форм обов’язкового та добровільного
страхування; (г) сприяння створенню громадських організацій і благодійних фондів
надання допомоги потерпілим.
Вартими уваги також стандарти протидії катуванням містяться у низці
міжнародних документів. Так, відповідно до Конвенції проти катувань та інших
жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання147
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термін «катування» означає будь-яку дію, якою будь-якій особі навмисне спричиняється
сильний біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати від неї або від третьої
особи відомості чи визнання, покарати її за дії, які вчинила вона або третя особа чи у
вчиненні яких вона запідозрюється, а також залякати чи примусити її або третю особу, чи
з будь-якої причини, що грунтується на дискримінації будь-якого характеру, коли такий
біль або страждання спричиняються державними посадовими особами чи іншими
особами, які виступають в офіційній якості, чи з їх підбурювання, чи з їх відома, чи з їх
мовчазної згоди. В цей термін не включаються біль або страждання, що виникли внаслідок
лише законних санкцій, невіддільні від цих санкцій чи викликаються ними випадково
(стаття 1).
Досить схоже визначення міститься у Декларації про захист всіх осіб від
катування та іншого жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність,
поводження і покарання, прийнята резолюцією 3452 (XXX) Генеральної Асамблеї ООН
від 9 грудня 1975, визначає катування як: «будь-яку дію, яка завдає сильного болю або
страждань, фізичних чи моральних, вчинена умисно чи за підбуренням посадової особи
щодо особи з такою метою, як отримання від неї або від третьої особи відомостей чи
визнання винуватості у вчиненні злочину, покарання її за дії, які вона вчинила або у
вчиненні яких вона підозрюється, чи залякування її або інших осіб. Воно не охоплює біль
або страждання, які виникають в результаті законних санкцій, властиві їм або випадково
викликані ними в обсязі, що відповідає Мінімальним стандартним правилам поводження з
ув’язненими».
Згідно статті 3 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або
принижуючих гідність видів поводження і покарання жодна держава-учасниця не повина
висилати, повертати чи видавати будь-яку особу іншій державі, якщо є серйозні підстави
вважати, що їй може загрожувати там застосування катувань. Для визначення наявності
таких підстав компетентні власті беруть до уваги всі обставини, що стосуються справи,
включаючи, у відповідних випадках, існування в даній державі постійної практики
брутальних і масових порушень прав людини.
В 2002 році був прийнятий,а в 2006 році набув чинності факультативний протокол до конвенції, який
створив механізм візитів за моделлю ЄКПП. Ці функції виконує Підкомітет з попередження катувань та
інших жорстоких, нелюдських та принижуючих гідність видів звернення та покарання Комітету проти
катувань. Також протокол встановлює для держав - учасниць обов'язковість створення національного
превентивного механізму. Станом на жовтень 2012 року в конвенції беруть участь 153 держави, у
факультативному протоколі - 64. Станом на березень 2009 року, заяву про визнання компетенції комітету
розглядати індивідуальні скарги зробили 64 держави, розглянуто 379 скарг, з них по 47 констатовані
порушення.
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Кожна держава-учасниця забезпечує, щоб учбові матеріали й інформація про
заборону катувань повною мірою включалися до програм підготовки персоналу правових
органів, цивільного чи воєнного медичного персоналу, державних посадових осіб, які
можуть мати відношення до утримання під вартою і допитів осіб, які зазнали будь-якої
форми арешту, затримання чи тюремного ув’язнення або до поводження з ними. 2. Кожна
держава-учасниця включає цю заборону до правил чи інструкцій, які стосуються
обов’язків і фунцій будь-яких таких осіб (стаття 10 Конвенції).
Згідно статті 12 вказаного документу кожна держава-учасниця забезпечує, щоб її
компетентні органи проводили швидке і неупереджене розслідування, коли є достатні
підстави вважати, що катування було застосоване на будь-якій території, що перебуває під
її юрисдикцією. Кожна держава-учасниця зобов’язується запобігати на будь-якій
території, що перебуває під її юрисдикцією, іншим актам жорстокого, нелюдського і
принижуючого гідність поводження і покарання, що не підпадають під визначення
катування, викладеного в статті 1, коли такі акти здійснюються державними чи
посадовими особами чи іншими особами, що виступають в офіційній якості, чи з їх
підбурювання, чи з їх відома, чи з їх мовчазної згоди (ст. 16 Конвенції).
Гарантією

виконання

державами

взятих

на

себе

зобовязань

стосовно

попередження катуванню є Комітет проти катувань, заснований згідно статті 2
Факультативного протоколу до Конценції проти катувань та інших жорстоких,
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.
Комітет складається з десяти експертів, що відзначаються високими моральними якостями
і мають підтверджений досвід роботи у сфері здійснення правосуддя, зокрема
кримінального, у пенітенціарній системі або поліції, або в різних сферах, що стосуються
поводження з позбавленими волі особами. Експерти обираються державами-учасницями,
при цьому увага приділяється справедливому географічному розподілу й доцільності
участі кількох осіб, що мають юридичний досвід.
Вказаний вище Факультативний протокол також вимагає від держав, які до нього
долучилися, створення національного превентивного механізму для недопущення
катувань. Держави-учасниці гарантують та забезпечують: (а) функціональну незалежність
національних превентивних механізмів, а також незалежність їхнього персоналу; (б)
необхідних заходів для забезпечення того, щоб експерти національного превентивного
механізму мали необхідний потенціал та професійні знання. Вони забезпечують гендерний
баланс та адекватну представленість існуючих в країні етнічних груп та груп меншин; (в)
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необхідні ресурси для функціонування національних превентивних механізмів.
Згідно зі ст. 19 Факультативного протоколу, до повноважень національного
превентивного механізму входить наступне:
a) регулярно розглядати питання про поводження з позбавленими волі особами в
місцях утримання під вартою з метою посилення, за необхідності, їхнього захисту від
катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів
поводження та покарання;
b) надавати рекомендації відповідним органам для цілей поліпшення поводження
з позбавленими волі особами та умов їхнього утримання і не допускати катування та інші
жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, види поводження та покарання з
урахуванням відповідних норм Організації Об'єднаних Націй;
c) надавати пропозиції та зауваження, що стосуються чинного законодавства або
законопроектів.
Для того щоб національні превентивні механізми могли виконувати свій мандат,
держави - учасниці цього Протоколу зобов'язуються надавати їм:
a) доступ до будь-якої інформації про чисельність позбавлених волі осіб у місцях
утримання під вартою, визначених у статті 4, а також про кількість таких місць та їхнє
місцезнаходження;
b) доступ до будь-якої інформації, що стосується поводження з цими особами, а
також умов їх утримання під вартою;
c) доступ до будь-яких місць утримання під вартою, їхніх споруд та об'єктів;
d) можливість проводити приватні бесіди з позбавленими волі особами без
свідків, особисто, або, за необхідності, через перекладача, а також з будь-якою іншою
особою, яка, на думку національного превентивного механізму, може надати відповідну
інформацію;
e) право безперешкодно вибирати місця, які вони бажають відвідати, та осіб, з
якими вони бажають поспілкуватись;
f) право встановлювати контакти з Підкомітетом з недопущення, надсилати йому
інформацію та зустрічатися з ним (ст. 20 Факультативного протоколу).
Аналіз положень міжнародно-правових актів дає підстави виділити наступні
характерні риси національного превентивного механізму. Зокрема, він:
а) здійснює превентивні відвідування. Візити виконуються для того, щоб
попередити тортури та жорстоке поводження в місцях несвободи;
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б) діє на регулярній основі. Візити здійснюються постійно, що дозволяє бачити
повну картину того, що відбувається в місцях несвободи;
в) є частиною загальної системи відвідувань. Взаємодіє з іншими органами, які
відвідують місця несвободи — міжнародними, державними і громадськими;
г)

є

незалежним

від

інших

органів

влади.

Наділений

відповідними

повноваженнями, прописаними в нормативних актах; незалежний від органів виконавчої
та судової влади; включає експертів, особисто та інституційно незалежних від державної
влади; в достатній мірі забезпечений необхідними ресурсами.
Варто відзначити також, що Парламентська асамблея Ради Європи на підставі
вивчення національної практики імплементації європейських стандартів та виконання
зобов’язань нашої країни періодично видає резолюції, які стосуються стану демократії в
Україні або окремих аспектів функціонування демократичних інституцій. Приміром, у
січні 2012 р. ПАРЕ ухвалила резолюцію № 1755 «Функціонування демократичних
інститутів в Україні», в якій різко засудила судові процеси проти екс-урядовців, які були
розпочаті на той час вітчизняними судовими та правоохоронними органами, а також
підкреслила необхідність здійснити системні реформи у сфері кримінального судочинство,
забезпечення незалежності суддів та удосконалення виборчого законодавства148.
Ці акти, як і більшість інших документів Ради Європи, мають рекомендаційний
характер, однак, безумовно, містять елементи політичної відповідальності держави на
міжнародному рівні. Виконання резолюцій ПАРЕ – обов’язок України, який випливає з її
членства в цій міжнародній організації. Варто пам’ятати, що згідно статті 8 Статуту Ради
Європи, будь-який член Ради Європи, який грубо порушив статтю 3 (що визначає
зобов’язання членів цієї організації), може бути тимчасово позбавлений права
представництва, і Комітет Міністрів може попросити його вийти з Ради. Якщо такий член
Ради не виконує це прохання, Комітет може прийняти рішення про припинення його
членства в Раді, починаючи з дати, яку може визначити Комітет149. Отже, в Раді Європи
існують механізми притягнення країни-члена до відповідальності в разі грубого
порушення стандартів демократії та верховенства права.
Відповідно до Указу Президента України від 12 січня 2011 р. затверджено «План
заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді
148

Функціонування демократичних інституцій в Україні: резолюція ПАРЕ від 26.01.2012 р. № 1755 (2010)
[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2010/10/6/5451629/. – Заголовок
з екрану.
149
Статут Ради Європи Лндон, 5 травня 1949 року // Офіц. вісн. України.- 2004. - № 26. – Ст. 1733.
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Європи». Низка цих заходів безпосередньо стосується функціонування органів
кримінальної юстиції. Так, до напрямків реформування вітчизняного законодавства
віднесено наступні: (1) забезпечення незалежності та ефективності системи правосуддя,
завершення судової реформи; (2) завершення реформування пенітенціарної системи та
здійснення подальшої гуманізації кримінального законодавства і системи виконання
покарань; (3) вжиття необхідних заходів для наближення правових засад діяльності
правоохоронних органів до європейських стандартів, посилення демократичного
контролю у цій сфері; (4) виконання рекомендацій європейського Комітету з питань
запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню
чи покаранню, та продовження практики надання дозволу на оприлюднення доповідей
цього комітету і звітів Кабінету Міністрів України в частині інформації про Україну150.
Згідно Указу Президента № 127/2013 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 12 березня 2013 року «Про невідкладні заходи щодо європейської інтеграції
України»»

Міністерству

юстиції

України

рекомендовано

вживати

разом

із

заінтересованими центральними органами виконавчої влади заходів щодо забезпечення
належного виконання в Україні рішень Європейського суду з прав людини, впровадження
рекомендацій Ради Європи стосовно умов відбування покарання засудженими, надання їм
медичної допомоги151.
Підсумовуючи викладене, міжнародні стандарти організації та функціонування
органів кримінальної юстиції можна визначити як сукупність міжнародно-правових
актів, які містять положення щодо цих питань. Джерела закріплення міжнародних
стандартів можна класифікувати за двома критеріями: 1) за ступенем обов’язковості –
імперативні (норми міжнародних договорів, рішення Європейського Суду з прав людини)
та диспозитивні, тобто рекомендаційні (акти органів міжнародних організацій –
резолюції Генеральної асамблеї ООН, рекомендації Комітету міністрів Ради Європи); 2)
за ступенем поширеності: універсальні, такі, що прийняті на рівні всього міжнародного
співтовариства та регіональні, розробка яких має місце у рамках певної географічно
близької сукупності країн.
Міжнародні стандарти не містять чітких рекомендацій щодо того, як має бути
150

Про План заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді
Європи: Указ Президента України від 12 січня 2011 р. № 24/2011 // Офіц. вісник Президента України. —
2011. - № 2. – Ст. 185.
151
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 березня 2013 року «Про невідкладні
заходи щодо європейської інтеграції України»: Указ Президента України № 127/2013 від 12 березня 2013
р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/15520.html. – Заголовок
з екрана.
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організована система органів кримінальної юстиції. Водночас вивчення змісту
універсальних та регіональних актів дозволяє знайти певні критерії, яким має відповідати
діяльність відповідних інституцій. До них можна віднести:
(а) справедливість, неупередженість та доступність судового захисту;
(б) забезпечення процесуальних гарантій права на суд, яке включає право бути
вислуханим судом у випадках обвинувачення особи у вчиненні кримінального злочину або
розгляду питань про її цивільні права та обов’язки, судовий контроль на досудовому
слідстві та низку інших гарантій;
(в) заборона катування та іншого жорстокого або нелюдського поводження;
(г) відшкодування особі, потерпілій від злочину, шкоди, завданої ним та
забезпечення її процесуальних прав при розгляді й вирішення відповідної кримінальної
справи;
(д) створення спеціальних процесуальних механізмів захисту окремих категорій
осіб у кримінальному судочинстві, які потребують особливого захисту з боку закону, –
зокрема неповнолітніх правопорушників;
(е) обов’язок співробітників органів кримінальної юстиції підтримувати свою
кваліфікацію на належному рівні, бути обізнаними про права та основоположні обов’язки
людини та здійснювати їх всебічний захист, дотримуватися вимог незалежності,
неупередженості та доброчесності при виконанні своїх посадових обов’язків.
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1.4. Європейський суд і стандарти організації та діяльності органів кримінальної
юстиції
Серед регіональних документів міжнародного характеру особливе місце
посідають Конвенція про захист прав та основоположних свобод людини 1950 р. (далі –
Конвенція) й рішення Європейського суду з прав людини (далі – Євросуд, Суд). На думку
більшості дослідників, цей документ встановлює не лише найбільш вдалу світову систему
норм міжнародного захисту прав особи, але й одну з найбільш досконалих форм
міжнародної юридичної процедури152. Держави, які ратифікують Конвенцію, автоматично
беруть на себе подвійне зобов’язання. По-перше, вони повинні забезпечити, щоб їхнє
внутрішнє законодавство було приведено у відповідність до положень Конвенції. Подруге, держави, що ратифікують Конвенцію, повинні виправити будь-які порушення тих
основних прав і свобод, які захищає Конвенція153.
Система захисту прав людини, що передбачена Конвенцією, за своєю природою є
субсидіарною, тобто допоміжною, що втілено в установленому нею процесуальному
правилі. Особа має право скаргу в Раду Європи, лише вичерпавши всі доступні
загальнодержавні засоби правового захисту. Це означає, що захист прав людини повинні
забезпечувати перш за все державні органи, включаючи національні суди, які зобов’язані
визнавати принципи та норми Конвенції в якості пріоритетної основи своєї діяльності.
Європейський суд покликаний сприяти національним судам у застосуванні норм
Конвенції154. На думку авторів міжнародного науково-дослідного проекту «Кримінальна
юстиція: проблемі міжнародного співробітництва», найбільш цінний досвід європейської
юриспруденції полягає в тому, що ніяка модель кримінального судочинства не може
уникнути контролю зі сторони Євросуду, в наслідок чого на основі конвенції, що
розроблена зовсім не так як кримінально-процесуальний документ, можливо зближення
процесу, що веде до утворення єдиної європейської моделі, що може вважатися ідеалом,
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який дає можливості для багаточисленних адоптацій155.
Конвенція спрямована на захист основних, фундаментальних прав і свобод людини,
як-от: право на життя (ст. 2), заборона катування (ст. 3), заборона рабства і примусової
праці (ст. 4), право на свободу та особисту недоторканність (ст. 6), право на справедливий
суд (ст. 6), ніякого покарання без закону (ст. 7), право на повагу до приватного і сімейного
життя (ст. 8), свобода думки, совісті та релігії (ст. 9), свобода вираження поглядів (ст. 10),
свобода зібрань та об’єднання (ст. 11), право на шлюб (ст. 12), право на ефективний засіб
юридичного захисту (ст. 13), заборона дискримінації (ст. 14)156. Окрім того, протоколи до
Конвенції передбачають захист прав власності, на освіту, на вільні вибори (Протокол № 1);
заборону ув’язнення за борг, свободу пересування, заборону вислання громадянина та
колективного вислання іноземців (Протокол № 4); скасування смертної кари як виду
кримінального покарання (Протокол № 6); процедурні гарантії, що стосуються вислання
іноземців, право на оскарження в кримінальних справах, відшкодування в разі судової
помилки, право не бути притягненим до суду або покараним двічі (Протокол № 7)157.
Вказаний документ має свої особливості. По-перше, норми Конвенції досить
абстрактні й містять низку оціночних понять158. По-друге, роз’яснення її положень
здійснює Європейський Суд з прав людини (після набуття чинності протоколу № 11 від
01.11.1998 р.). Рішення Суду є обов’язковими для країни, проти якої вони ухвалені (ч. 1 ст.
46). Одночасно іншим країнам–учасницям Конвенції, яких рішення безпосередньо не
стосуються, належить ураховувати їх у своїх правових системах. За практикою, що
склалася в Європі, ці рішення досить часто стають підставою для зміни національного
законодавства, яке не відповідає нормам Конвенції159.
Віденською конвенцією про право міжнародних договорів встановлено правила
роз’яснення останніх, згідно з якими “договір повинен тлумачитися добросовісно,
відповідно до звичайного значення, яке слід надавати термінам договору в їх контексті, а
155
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також у світлі об’єкта й цілей договору (ч.1 ст.31); поряд із контекстом договору
враховується наступна практика застосування договору, що встановлює угоду учасників
щодо його тлумачення (п. b ч.3 ст.31)”. Юрисдикція Суду відповідно до ч.1 ст.32 цієї
Конвенції поширюється на всі правовідносини, які стосуються її трактування й
застосування. Приєднуючись до Конвенції, держави дають згоду на обов’язковість
юрисдикції Суду, а тому врахування тлумачень змісту положень Конвенції, викладених у
рішеннях Суду, є частиною виконання зобов’язань за міжнародним договором160.
У 2006 р. вимога врахування практики Суду набула втілення на рівні закону. Так, Закон
України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини”161 регулює відносини, що виникають у зв’язку з (а) обов’язком держави
виконувати рішення цього Суду у справах проти України; (б) необхідністю усунення
причин порушення Україною цієї Конвенції і протоколів до неї; (в) упровадженням в
українське судочинство й адміністративну практику європейських стандартів прав
людини; (г) створенням передумов для зменшення числа скарг до Суду проти України.
Цим Законом фактично визнано рішення Суду офіційними джерелами національного
законодавства. Згідно зі ст. 17 Закону при розгляді справ суди застосовують Конвенцію і
практику Суду як джерело права (ст.17). Статтею 18 Закону також установлюється
порядок посилання на них. Так, для посилання на текст Конвенції суди використовують її
офіційний переклад українською мовою й переклади текстів рішень Суду, надруковані в
спеціальному виданні. За відсутності перекладів цих рішень або при виявленні мовної
розбіжності між перекладом та оригінальним текстом суд користується оригінальним
текстом.
Підкреслюючи безперечну важливість Закону України “Про виконання рішень та
застосування практики Європейського суду з прав людини” для української правової
системи, наголошуємо, що визначення правової природи рішень Суду викликає багато
дискусій. Одні вчені вважають їх прецедентами в класичному розумінні, які характерні для
країн англосаксонського права (В.П. Паліюк162), переважна більшість інших (М.Л.
Eнтін163, В.А. Туманов164, П.М. Рабінович165, О.М.Толочко166, К. Адріанов167) переконані,
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що Конвенція не передбачає юридичних підстав для надання цим рішенням статусу
прецеденту в розумінні англійської доктрини. Зазначимо, що українській правовій системі
(як і іншим країнам континентальної Європи) традиційно не є властивим застосування
прецеденту як джерела права.
За висновками К. Адріанова, існують вагомі підстави для відхилення твердження
про прецедентну природу (у вузькому значенні) рішень Суду. По-перше, в силу положень
Конвенції ці рішення Суду є актами застосування і тлумачення останньої. Вони не мають
статусу окремого джерела права (як судовий прецедент в Англії), не породжують правової
норми, не заповнюють прогалин у праві, а лише конкретизують зміст існуючих
конвенційних норм. По-друге, одне з основних положень англійської доктрини прецеденту
полягає в тому, що кожний суд зобов’язаний дотримуватися рішення вищого за ієрархією
суду, а апеляційні суди зв’язані своїми попередніми рішеннями. Європейський суд не є
апеляційною або касаційною інстанцією щодо національних органів судової влади, про що
постійно підкреслюється в його рішеннях. По-третє, Суд неодноразово відходив від своїх
попередніх рішень у подальшій практиці, посилаючись на те, що Конвенція не є сталим
механізмом і роз’яснення її приписів може змінюватися з розвитком певних правових
інститутів і правових систем168. Аналогічну позицію займає П.М. Рабінович, зазначаючи,
що рішення Суду є насамперед додатковим критерієм відповідності норм національного
права нормам Конвенції, можливим зразком їх тлумачення й застосування, який може
одночасно використовуватися і при трактуванні норм національного законодавства169.
Стосовно ж місця Конвенції в правовій системі України, то варто, на нашу думку,
погодитися з В.П. Паліюком, який зауважує, що її положення, які теж знайшли своє
відбиття в рішеннях Суду, мають верховенство над національним правом незалежно від
164
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його джерел, включаючи й КУ170.
Статистика Європейського суду з прав людини щодо звернень українців за
захистом своїх прав має стійку тенденцію до збільшення. З кожним роком Суд виносить
все більшу кількість рішень по суті у справах проти України: якщо у 2002 році Судом було
ухвалено 1 рішення по суті, у 2003 – 8 таких рішень, то у 2004 році –14, у 2005 році – вже
120. У 2010 році Судом було постановлено 109 рішень по суті проти України, у 2011 – 105,
у 2012 – 71, у 2013 – 69 відповідних рішень171. З 1997 по 2013 р. Україна програла 962
справ у цьому суді. Із загальної кількості порушень Україною Конвенції 477 – це визнані
Судом порушення права особи на справедливий суд, передбаченого п. 1 ст. 6 Конвенції,
185 – це порушення права на свободу та особисту недоторканність, визначену ст. 5
Конвенції й 105 – це порушення заборони катування, визначеної ст. 3 цього документа172.
Заяви проти України, які розглядає Суд, здебільшого стосуються порушень таких прав:
право на свободу та особисту недоторканість, у тому числі застосування тортур на
досудовому слідстві, неправомірне тримання особи під вартою; право на мирне володіння
своїм майном; право на справедливий судовий розгляд в частині права на виконання
рішення суду (передусім щодо виплати заборгованості по заробітній платі, пенсіям),
перевищення розумних строків розгляду справ судами. Така статистика свідчить про
потребу ужиття системних заходів на державному рівні для покращення ситуації173.
За даними судді цього Суду від України Г. Юдківської, у 2011-2013 рр. наша
держава посідала місця у першій п’ятірці держав-лідерів за кількістю скарг громадян. У
2012 р. українцями було подано близько 10 тис. скарг (у 2011 р. ця цифра склала 5,5 тис.).
На кінець 2013 року на розгляді Європейського суду знаходилося 13 тис. 284 заяви, подані
проти України, що складає 13,3% від загальної кількості заяв у Суді (майже 100 тис.).
Переважна більшість цих клопотань (до 98 %) відхиляється уже Судом на перших етапах,
тобто вони визнаються неприйнятними. Однак, у справах, по яких Євросуд ухвалює
рішення по суті, фіксуються структурні проблеми української правової системи, пов’язані,
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як правило, з недоліками роботи судових установ і правоохоронних органів. Це
виражається передовсім у значних сумах компенсацій, що присуджуються громадянам
України, постраждалим від дій державних органів або їх посадових осіб174. Наприклад, по
211 рішеннях, оприлюднених Євросудом у січні 2013 р., ця сума сягнула «рекордних» 1,1
млн євро, що становить 11,7 млн грн. Усі ці кошти мають бути виплачені з
Держбюджету175. У 2013 р. Суд зобов’язав Україну виплатити компенсацій на загальну
суму 113,6 млн грн176. Найбільші суми отримують громадяни, постраждалі від катувань і
нелюдського поводження в органах міліції. Так, у справі Б. Савицького, який став
інвалідом через побиття в райвідділі міліції, куди він прийшов подати заяву про крадіжку
власного велосипеду, загальна сума компенсації склала 154 тис. євро (із них 100 тис. –
моральна компенсація, 51 тис. – матеріальні збитки і 3 тис. – судові витрати)177.
Всі ці дані свідчать про те, що Європейський суд з прав людини фактично став
продовженням національної судової системи. І хоча Європейський суд з прав людини не
має право змінювати рішення національних органів, в яких містяться порушення взятих
Україною зобов’язань, такі можливості передбачає чинне процесуальне законодавство.
Згідно ч. 2 ст. 355 ЦПК України у разі встановлення міжнародною судовою установою,
юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при
вирішенні справи судом, заявник отримує право подати заяву про перегляд судового
рішення до Верховного Суду України. Верховний Суд України розглядає відповідне
клопотання, може відмовити в його задоволенні або задовольнити його повністю або
частково. В такому разі справа передається на новий розгляд до суду касаційної інстанції
(ст. 360-4 ЦПК України)178. Аналогічні норми містяться і в інших процесуальних кодексах.
Метою судового перегляду справи на національному рівні є відновлення, наскільки це
можливо, попереднього юридичного стану, який заявник мав до порушення Конвенції
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(restitutio in integrum)179.
Обов’язок держави вживати заходи загального характеру після встановлення
порушень норм Конвенції закріплено також в Резолюції Комітету Міністрів Ради Європи
№ 2004(3) від 12.05. 2004 р.180 і практиці Суду. Комітет Міністрів ухвалив, що Суд має
відмічати у своїх «пілотних» постановах, наскільки це можливо у разі так званих
порушень, що повторюються, «наявність структурної проблеми і джерело цієї проблеми».
Це було зроблено кількох причин. По-перше, держави-відповідачі зобов'язані вживати
індивідуальних і загальних заходів по усуненню наслідків порушень, що констатуються
Судом. Однак, в разі, якщо вимагаються серйозні зміни в національному законодавстві,
держави все частіше зволікали з прийняттям рішень. все частіше входила в протиріччя із
застарілими проблемами в правовій системі ряду держав, По-друге, катастрофічне
зростання нерозглянутих Судом скарг пов'язане передусім з тим, що більшість скарг
повторюються за змістом. По-третє, Протокол № 14 до Конвенції припускає спрощений
порядок розгляду скарг, по яких Суд виніс так звану «пілотну» постанову. Таким чином,
Комітет міністрів фактично надав Суду частину повноважень вимагати від державпорушників вжиття заходів загального характеру181. Принциповим є те, «пілотні» рішення
Суду не лише вимагають від держави-відповідача вжиття виправлення ситуації, що
спричинила порушення, а й спонукають її самотужки вирішувати такі справи. У першому
пілотному рішенні, винесеному в 2004 р. проти Польщі, Суд вказав, що в разі констатації
ситуації структурного характеру, Суд вважає, що безумовно вимагається прийняття
заходів загального характеру на національному рівні задля виконання відповідної
постанови, заходів, які мають враховувати інтереси багатьох зацікавлених осіб182.
На сьогодні проти України Європейським судом з прав людини ухвалено декілька
пілотних рішень. Так, у рішенні по справі «Ю. М. Іванов до України» від прийнято 15
жовтня 2009 р. Суд констатував наявність структурних проблем у виконанні судових
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рішень і рекомендував Україні вжити заходів по удосконаленню законодавства у цій
сфері183.Згідно практики ЄСПЛ за справами, аналогічними за змістом указаній справі, суд
зобов'яже Україну виплатити позивачеві з держбюджету вихідний борг (як правило, з
урахуванням інфляційного індексу), а також відшкодувати моральну шкоду в розмірі 3 тис.
євро для тих, хто чекав виконання суду в Україні впродовж більше трьох років, або 1,5 тис.
євро тим, хто чекав менше. Примітно, що в більшості випадків цей штраф в рази
перевищує вихідну заборгованість державних структур українським позивачам. Зокрема,
згаданий вище Юрій Іванов скаржився на невиплату йому 1,5 тис. грн при звільненні з
військової служби, а в результаті отримав від держави в 30 разів більше - 174 євро на
погашення початкового боргу та інфляції, 2,5 тис. євро моральної компенсації і 1740 євро
для компенсації судових витрат184. У січні 2013 р. Євросуд оприлюднив 206 рішень по
«клонових справах», ухвалених на підставі пілотного рішення «Ю. М. Іванов до України»,
які стосуються «тривалого невиконання рішень національних судів». Всі позивачі по цих
справах скаржилися на невиплату з українського державного бюджету грошей за
позовами, в яких держорган або держпідприємство вже програло суди всіх інстанцій
всередині країни. Сума компенсацій, присуджена Євросудом, склала понад 1,1 мільйонів
євро, що є рекордною сумою для України185.
Інші «пілотне рішення» Судом було винесене у справі «Харченко проти України».
У цій справі Євросуд констатував серед іншого порушення ст. 5 Конвенції у зв’язку з
незаконністю та безпідставною тривалістю тримання заявника під вартою, а також
порушення права особи на справедливий судовий розгляд без зволікань її заяви про
звільнення за ст. 6 Конвенції. У вказаному вище рішенні Суд зазначив, що порушення в
Україні цих положень Конвенції є численними, що свідчить про існування в Україні
системної проблеми. Тому Суд, визнавши порушення Конвенції та присудивши заявнику
відповідне відшкодування, зобов’язав Україну протягом 6 місяців розробити та передати
Комітету Міністрів Ради Європи план заходів щодо вирішення цієї проблеми186. У 2012 р.
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парламентом був ухвалений новий КПК України, який покликаний вирішити проблему
безпідставних арештів та зменшити практику тримання осіб під вартою до винесення
остаточного судового рішення по справі.
Узагальнення різноманітних правових позицій Європейського суду з прав людини,
слід відмітити ключові стандарти, яких мають дотримуватися в своїй діяльності органи
кримінальної юстиції. Це приписи, які містяться у статтях 3, 5, 6, 7, 13 Конвенції про
захист прав та основоположних свобод людини 1950 р. та правові позиції Євросуду, які
випливають із практики застосування цих норм:
(1)

заборона катування або нелюдського чи такого, що принижує гідність,

поводження або покарання; У своїх рішеннях Євросуд вказує, що за ст.3 Конвенції
заборонено будь-яке катування або нелюдське чи таке, яке принижує гідність, поводження
незалежно від обставин справи чи поведінки потерпілого (рішення у справі «Лабіта проти
Італії»)187. Суд також установлює, що розмежування понять «катування» та «нелюдське чи
таке, яке принижує гідність, поводження» було введено для того, щоб «позначити
особливий рівень жорстокості умисного нелюдського поводження, що призводить до
тяжких і жорстоких страждань» (рішення у справі «Ірландія проти Великої Британії»).
Відповідно до ст.3 Конвенції поводження визнається нелюдським при досягненні
мінімального рівня жорстокості. Оцінка цього мінімального рівня залежить від усіх
обставин справи (рішення у справі «Валашинас проти Литви»)188. Поводження, на думку
Євросуду, було «таким, яке принижує гідність», якщо воно мало на меті викликати в
потерпілих почуття страху, муки й меншовартості, а отже, принизити та зневажити
(рішення у справі «Кудла проти Польщі»189).
(2)

забезпечення свободи та особистої недоторканності особи. Зокрема, нікого

не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури,
встановленої законом:
a) законне ув'язнення особи після засудження її компетентним судом;
b) законний арешт або затримання особи за невиконання законного припису суду
або для забезпечення виконання будь-якого обов'язку, встановленого законом;
c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до
187
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компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею
правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею
правопорушення чи її втечі після його вчинення;
d) затримання неповнолітнього на підставі законного рішення з метою застосування
наглядових заходів виховного характеру або законне затримання неповнолітнього з метою
допровадження його до компетентного органу;
e) законне затримання осіб для запобігання поширенню інфекційних захворювань,
законне затримання психічнохворих, алкоголіків або наркоманів чи бродяг;
f) законний арешт або затримання особи з метою запобігання її недозволеному
в'їзду в країну чи особи, щодо якої провадиться процедура депортації або екстрадиції.
У практиці ЄСПЛ щодо дотримання положень п. 1 ст. 5 Конвенції встановлено
вимогу, щоб позбавлення свободи було «законним», зокрема з дотриманням «процедури,
встановленої законом». У цьому аспекті Конвенція відсилає до норм національного
законодавства та встановлює зобов’язання забезпечувати дотримання матеріальноправових і процесуальних норм законодавства, але вона також вимагає, щоб при будьякому позбавленні свободи забезпечувалася мета ст. 5 Конвенції, зокрема захист осіб від
свавілля. Відповідно до практики ЄСПЛ національні органи, передусім суди, повинні
тлумачити і застосовувати національний закон відповідно до ст. 5 Конвенції (рішення
ЄСПЛ від 10 червня 1996 року у справі «Бенхем проти Сполученого Королівства»190).
Аналіз практики Євросуду щодо України засвідчує, що більшість порушень ст.5 Конвенції
допускається при обранні підозрюваним, обвинуваченим запобіжного заходу – тримання
під вартою, а також щодо дотримання розумних строків тримання під вартою
обвинувачених осіб, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження.
(3) право кожного, кого заарештовано, негайно бути поінформованим зрозумілою
для нього мовою про підстави його арешту і про будь-яке обвинувачення, висунуте проти
нього;
(4) право кожного заарештованого або затриманого, негайно постати перед
суддею чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судову владу, і
йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або
звільнення під час провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями
з'явитися на судове засідання;
190

ПОСІБНИК зі СТАТТІ 5 ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ. СТАТТЯ 5
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(5) право потерпілого від арешту або затримання, здійсненого всупереч належній
правовій процедур, на відшкодування завданої шкоди;
(6) стандарт належного судового розгляду, закріплений у статті 6 Конвенції про
захист прав та основоположних свобод людини 1950 р.:
кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж
розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який
вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить
обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Судове
рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не допущені в зал
засідань протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах моралі,
громадського порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того
вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або – тією мірою,
що визнана судом суворо необхідною, – коли за особливих обставин публічність розгляду
може зашкодити інтересам правосуддя.
Відповідно до прецедентної практики Суду “судами” вважаються органи, що
здійснюють юрисдикційні повноваження, тобто які уповноважені виносити шляхом
застосування норм права згідно з певною процедурою обов’язкові для виконання
юридичні рішення за спорами між носіями прав та обов’язків. Зазначимо, що наявність
у певного органу разом із судовими інших функцій не обов’язково означає, що він не
може вважатися судом. По різних справах “судами” (ст. 6 Конвенції) визнавалися:
військові трибунали (“Кемпбелл і Фелл проти Сполученого Королівства” 191), військові
дисциплінарні органи (“Ле Конт, Ван Льовен і Де Меєр проти Бельгії”192), органи, що
займаються розподілом землі (“Рінгайзен проти Австрії”193). У рішенні по справі
Галина Піткевич проти Росії від 8 лютого 2001 р. Європейський суд з прав людини
визнав Вищу кваліфікаційну колегію суддів і регіональну кваліфікаційну колегію
суддів, утворених у відповідності із Законом РФ «Про статус суддів у Російській
Федерації» судом у сенсі пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та
основоположних свобод. Відповідно на ці органи поширюється обов’язок суворого
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Кемпбелл і Фелл проти Сполученого Королівства: Рішення Європ. суду з прав людини від 28.06.1984
р. // Европейский суд по правам человека. Избр. решения: В 2–х т. – Т. 1 / Под ред. В.А. Туманова. – М.:
НОРМА, 2000. – С. 438–469.
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НОРМА, 2000. – С. 340–359.
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дотримання вимог, які висуваються Конвенцією до справедливого судового розгляду194.
У рішенні по справі Олександр Волков проти України від 9 січня 2013 р. Суд визнав
Вищу раду юстиції та Верховну Раду України при виконанні функцій звільнення судді
за порушення присяги органами, які «виконують судові функції»195.
Наголосимо, що наведеним вимогам мають відповідати не лише окремі органи
правосуддя, а й уся система органів, що беруть участь у вирішенні конкретної справи.
Якщо первинний розгляд провадився певним квазісудовим органом, зокрема, в
дисциплінарному, адміністративному чи іншому провадженні, то він має повністю
відповідати вимогам ст. 6 Конвенції або має бути передбачена можливість оскарження
його рішень у судовому порядку. Якщо законодавством передбачено можливість
багатоінстанційного судового розгляду, то недостатньо лише того, що суд першої
інстанції діє в повній відповідності вимогам справедливого правосуддя; при цьому,
необхідно, щоб і вищі інстанції, включаючи конституційний суд, відповідали цим
вимогам. Європейський суд з прав людини з цього приводу висловлювався
неодноразово. Так, у рішенні по справі “Екбатані проти Швеції” зазначається:
“Провадження з кримінальної справи є єдиним цілим, і захист, що надається ст. 6, не
вичерпується рішенням у справі суду першої інстанції”196. До держави, де створено
апеляційні або касаційні суди, висувається вимога забезпечити особам, які
притягаються до відповідальності за законом, користуватися в цих судах основними
гарантіями, що містяться в цій статті”197.
Найбільш вразливим для України є стандарт розумного строку розгляду справи,
порушення якого зумовлюється низкою причин. З аналізу практики Євросуду щодо
тлумачення положення «розумний строк» вбачається, що строк, який можна визначити
розумним, не може бути однаковим для всіх справ і було б неприродно встановлювати
один строк у конкретному цифровому виразі для усіх випадків. Таким чином, у кожній
справі виникає проблема оцінки розумності строку, яка залежить від певних обставин
194
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(рішення у справі «Броуган (Brogan) та інші проти Сполученого Королівства»198). У
кримінальному провадженні відлік часу, на думку ЄСПЛ, починається з моменту
висунення обвинувачення в широкому розумінні цих слів. Тобто сюди включається й
арешт, і початок слідства, коли особу притягують як підозрювану, і повідомлення про
кримінальне переслідування, й «інші дії, що мають на увазі схожі твердження і що істотно
впливають на становище підозрюваного» (справа «Екле проти ФРН»)199.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:
– складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням
кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких
здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для
здійснення досудового розслідування тощо. При визначенні складності справи до уваги
беруться характер фактів, які необхідно встановити, кількість свідків, можливе об’єднання
справ, а також вступ до провадження нових учасників. У деяких випадках надмірна
складність справи іноді може слугувати виправданням тривалості провадження, але не є
абсолютним фактором, який визначив би відсутність порушення вимоги «розумного
строку» у випадку занадто тривалого розгляду.
– поведінка учасників кримінального провадження. Цікавим є те, що намагання
заявника пришвидшити процес розгляду трактуватиметься як обставина на його користь.
Однак небажання з його боку прискорити процес не має вирішального значення. Суд
покладає на заявника тільки обов’язок демонструвати готовність брати участь на всіх
етапах розгляду, які безпосередньо його стосуються, утримуватись від використання
заходів, що затягують провадження у справі, а також максимально використовувати всі
засоби внутрішнього законодавства для пришвидшення процедури слухання. Одним із
таких прикладів, коли поведінка заявників стала однією з причин тривалого розгляду
спору, є рішення у справі «Чірікоста і Віола проти Італії»200, де 15-річний строк розгляду
було визнано виправданим, оскільки самі заявники 17 разів зверталися з проханням про
відстрочення процесу і не заперечували проти 6 перенесень розгляду, здійснених на
підставі заяви іншої сторони у справі. Аналогічні приклади можна спостерігати і під час
198
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розгляду кримінальних справ судами України у випадках, коли сторони провадження,
належним чином поінформовані про час, дату та місце судового засідання, не з’являються
на них, подають необґрунтовані клопотання про відкладення розгляду справ або не
додають своєчасно витребуваних судом документів. Водночас використання усіх засобів
оскарження, передбачених національним законодавством, не вважається ЄСПЛ таким, що
свідчить про затягування строків розгляду справи через поведінку заявника.
– спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень. До критеріїв
затягування судового розгляду, що призводять до порушення розумного строку, належать:
невиправдане відкладення та зупинення розгляду у зв’язку з очікуванням результатів
розгляду іншої справи; перерви в судових засіданнях у зв’язку із затримкою надання або
збирання доказів з боку держави; затримки з вини канцелярії суду або інших
адміністративних органів; відстрочки, пов’язані з передачею справ з одного суду до
іншого; затримки, пов’язані з доведенням рішень суду до відома сторін, а також з
підготовкою та проведенням перегляду справ201.
(7) презумпція невинуватості. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального
правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в
законному порядку;
(8) забезпечення процедурних прав обвинуваченого у вчиненні кримінального
правопорушення, як-от:
a) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про
характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього;
b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту;
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника,
вибраного на власний розсуд, або - за браком достатніх коштів для оплати юридичної
допомоги захисника - одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають
інтереси правосуддя;
d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також
вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків
обвинувачення;
e) якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або не розмовляє нею, 201

УЗАГАЛЬНЕННЯ практики застосування судами загальної юрисдикції першої та апеляційної
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одержувати безоплатну допомогу перекладача;
(9) заборона покарання особи без закону: нікого не може бути визнано винним у
вчиненні будь-якого кримінального правопорушення на підставі будь-якої дії чи
бездіяльності, яка на час її вчинення не становила кримінального правопорушення згідно з
національним законом або міжнародним правом. Також не може бути призначене
суворіше покарання ніж те, що підлягало застосуванню на час вчинення кримінального
правопорушення;
(10) право на ефективний засіб юридичного захисту: кожен, чиї права та свободи,
визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного
захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які
здійснювали свої офіційні повноваження.
Варто зазначити, що наведені стандарти, які містяться у положеннях Конвенції та
рішеннях Євросуду, є вимогами результату. У держав-учасників Конвенції є вибір щодо
того, яким чином досягти цього та які найбільш доцільні й оптимальні заходи здійснити.
Але результат має бути наявним, і не у майбутньому, а на даний момент. Це означає, що
національна правова система, судові й правоохоронні органи, а також система судочинства
мають ефективно забезпечити дотримання зазначених вище вимог202. Як роз’яснив
Європейський Суд у рішенні у справі “Колоцца проти Італії” від 12.02.1985 р., “державичлени користуються широким розсудом у тому, що стосується вибору засобів,
розрахованих на забезпечення відповідності їхніх судових систем вимогам п. 1 ст. 6.
Метою Суду не є визначати ці заходи для держави; він лише оцінює, чи було досягнуто
результату, передбаченого Конвенцією… Для цього існуючі у внутрішньому законодавстві
засоби мають бути ефективними” (п.30)203. Це ж стосується і моделі органів кримінальної
юстиції й суду: держава має забезпечити дотримання стандартів, закріплених у праві
Євроконвенції, а спосіб, у який вона це буде робити, залежить від національного
законодавства та правової традиції. Слід також відмітити, що останніми роками існує
тенденція до того, що Євросуд вказує державам на недоліки внутрішнього законодавства
— прямо або опосередковано. Особливо це стосується країн Центральної та Східної
Європи, для яких традиції демократії та верховенства права є відносно новими. Про
дієвість європейської системи свідчать випадки внесення серйозних змін у національне
202

Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Под общ. ред. В.И. Даниленко / Пер. с фр. – М.: NOTA BENE,
2000. – 576с. – С. 87-88.
203
Колоцца проти Італії: Рішення Європ. суду з прав людини від 12.02.1985 р. // Европейский суд по
правам человека: Избр. решения: В 2–х т. – Т. 1 / Под ред. В.А. Туманова. – М.: НОРМА, 2000. – С. 493497.
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кримінально-процесуальне законодавство у відповідності з прийнятими Європейським
судом рішеннями рядом держав: Австрією, Грецією, Францією, Швейцарією. Всі учасники
Конвенції зацікавленні в тому, щоб постійно вивчати практику її контрольних органів, не
приймати суперечливі практиці нормативні акти та вносити необхідні зміни в діюче
законодавство204.
Стандарти належного судочинства передбачені низкою міжнародно-правових актів
і розтлумачене у практиці Європейського Суду з прав людини. Стосовно організації
органів кримінальної юстиції можна виділити наступні елементи цього стандарту:
заборона катування або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження
або покарання;
забезпечення свободи та особистої недоторканності особи;
право кожного, кого заарештовано, негайно бути поінформованим зрозумілою для
нього мовою про підстави його арешту і про будь-яке обвинувачення, висунуте проти
нього;
право кожного заарештованого або затриманого, негайно постати перед суддею чи
іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судову владу, і йому має
бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час
провадження;
право потерпілого від арешту або затримання, здійсненого всупереч належній
правовій процедур, на відшкодування завданої шкоди;
презумпція невинуватості;
забезпечення процедурних прав обвинуваченого у вчиненні кримінального
правопорушення;
заборона покарання особи без закону;
право на ефективний засіб юридичного захисту.
Держава має у відігравати помітну роль забезпеченні складників стандарту
належного судочинства, що може полягати як у вчиненні активних дій, спрямованих на
створення конкретних механізмів забезпечення цього права, так і в утриманні від вчинення
дій, спрямованих на створення фактичних і правових перешкод у його реалізації.
Перед Україною як членом Ради Європи стоїть завдання із приведення
національного законодавства та правозастосовної практики до повної відповідності зі
204

Зелинская Н.А. Международно-правовые стандарты прав человека в сфере уголовной юстиции:
понятие и виды // Юридичний вісник. – №4. –1998.
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стандартами належного судочинства, викладених у Конвенції про захист прав та
основоположних свобод людини 1950 р. й рішеннях Європейського суду з прав людини.
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Розділ ІІ. СИСТЕМИ ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНОПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
2.1. Розвиток європейської наукової доктрини та діяльність органів кримінальної
юстиції України (за матеріалами ФРН)
Дослідження діяльності поліції професором М. Кілліасом та їх значення.
Інтернаціоналізована поліцейська діяльність вимагає застосування такого інструментарію і
методів її дослідження, які б уможливлювали порівняння результатів із різних країн.
Удосконалення практичної роботи органів МВС України також належить до надзвичайно
важливої проблеми, розв’язанню якої може сприяти запозичення зарубіжного досвіду. В
Україні відсутні дослідження поліцейської діяльності за матеріалами Швейцарії.
Підставою розглянути публікації професора Цюріхського університету М. Кілліаса, який
вивчав роботу поліції шляхом опитування населення, є їх глибока змістовність та
достовірність, досягнуті завдяки використанню передових авторських методик досліджень.
Аналіз творів М. Кілліаса, зокрема «Злочинність у Швейцарії у світлі опитування
потерпілих у 1984–2005 роки»205, «Страх злочинності у Швейцарії» (використано
результати опитування 3039 осіб)206, «Ставлення до поліції підлітків кантону Цюріх»
(ґрунтується на опитуванні 4 000 учнів 5-х і 10-х класів)207, «Дослідження злочинності і
опитування жертв (у рамках швейцарського опитування жертв 2011 р.» (вибіркове
опитування 2035 потерпілих)208, підручника «Кримінологія»209 дозволяє висвітлити деякі
результати і методи досліджень діяльності поліції.
В опис досліджень М. Кілліас включає пояснення про їх підстави, деталі виконання,
подробиці основних труднощів. Опитування 2011 р. проводилося за дорученням та
підтримки конференції директорів поліції кантонів Швейцарії під керівництвом поліції
205

Killias M., Haymoz, S. &Lamon, Ph. (2007). Swiss Crime Survey: Die Kriminalität in der Schweiz im Lichte
der Opferbefragungen von 1984 bis 2005 [Електронний ресурс]. – Bern : Stämpfl i. – Режим доступу:
http://www.research-projects.uzh.ch/p13919.htm. – Назва з екрана.
206
Kriminalitätsfurcht in der Schweiz Eine Detailanalyse von Daten des gfs-Angstbarometers der Jahre 2008 bis
2010
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.rwi.uzh.ch/lehreforschung/alphabetisch/killias/publikationen/Bericht_Krimfurcht.pdf. – Назва з
екрана.
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Die Einstellung von Jugendlichen zur Polizei im Kanton ZürichUntersuchung und Bericht im Auftrag der
Kantonspolizei Zürich Verfasser: Lorenz BibersteinProjektleiter: Prof. Dr. Martin Killias, Kriminologisches
Institut März 2010.
208
Studie zur Kriminalität und OpfererfahrungenderSchweizer BevölkerungAnalysen im Rahmen der
schweizerischen Opferbefragung 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rwi.
uzh.ch/lehreforschung/alphabetisch/killias/publikationen/ICVS_2011_National.pdf. – Назва з екрана.
209
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кантону Берн. Поліцейські додали до переліку питань опитувальника цінні доповнення,
значно його розширивши і збагативши. Опитування 2011 р., в якому М. Кілліас особливу
увагу звертає на жертв злочину, було продовженням і розвитком більш раннього (1989 р.)
національного опитування (М. Кілліас та ін.). М. Кілліас зазначає, що воно стало одним із
зразків досліджень жертв злочинів (International Crime Victimization Survey (ICVS)) в
основному завдяки застосуванню методу автоматизованого (на базі комп’ютерних
технологій) інтерв’ю. Останні здійснювалися у 1996, 2000 і 2005 рр. за участю Швейцарії,
де були створені масштабні вибірки. Швейцарські опитування збіглися у часі з
міжнародними опитуваннями, тому були скоординовані з ними. Тоді ж були доведені
переваги поєднання онлайн-опитування з телефонним опитуванням. З 2005 р. Євросоюз
використовує результати міжнародних досліджень жертв злочинів (ICVS) у питаннях
внутрішньої безпеки.
Опитування 2011 р., здійснене М. Кілліасом за новітніми авторськими методиками,
за глибиною наукової інтерпретації результатів належить до значних кримінологічних
досягнень. Репрезентативність вибірки потерпілих 2011 р. забезпечена завдяки
використанню процедур, розроблених Соціологічним інститутом Бернського університету.
Кримінологічний інститут Цюріхського університету, де М. Кілліас виконував
дослідження, отримав пропорційно величині населених пунктів телефонні номери
необхідної кількості респондентів із відкритого телефонного довідника. Відібраним особам
направлялися листи з проханням сприяти опитуванню, а також надавалися відомості,
необхідні для підготовки онлайн-відповідей. До частини конвертів із листами було
вкладено звернення коменданта поліції відповідного кантону з проханням сприяти
опитуванню. У кантонах, де респонденти отримали анкети з рекомендаційними листами,
надійшло 60,25 % відповідей, без них – 55,1 %.
Кількість учасників опитування визначалася на основі списків жителів, а не на
підставі телефонних номерів, як це було раніше. Це забезпечило потрапляння у поле зору
опитувачів усіх жителів громад віком від 16 років і призвело до опитування більше ніж
однієї людини з домогосподарства. Успішне застосування методу обґрунтовує висновок,
що коефіцієнти статистичної ефективності210 мають визначатися не на основі
домогосподарств, а на підставі врахування всього населення (для забезпечення
максимальної ефективності вибіркового обстеження в аспекті надійності результатів для
210

Саріогло В. Г. Методологічні принципи забезпечення надійності результатів вибіркових обстежень
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кожного основного його етапу розраховують та аналізують відповідну характеристику
впливу на надійність – коефіцієнт статистичної ефективності).
Загальні результати. Опитування потерпілих 2011 р. показало, що у Швейцарії
зросла кількість насильницьких злочинів, грабежів, незаконних вторгнень у житло. Більш
як 7 % опитаних повідомили, що за останні 6 років були потерпілими від незаконних
вторгнень, тоді як у 2004 р. таких було 5,1 %. Більшість злочинів скоєно переважно в
суспільних місцях особами до 26 років. Однак насильство на вулицях Швейцарії не є
виключно молодіжною проблемою – вік правопорушників наближається до 40 років.
Дослідження М. Кілліаса показало, що за насильницькими правопорушеннями та
злочинами Швейцарія посіла серед європейських країн місце посередині. Автор пропонує
попрощатися з двома міфами: що Швейцарія є «острівцем безпеки» і що вона –
найбезпечніша країна Європи.
Наведені

результати

М.

Кілліаса

позбавили

Швейцарію

окремих

ознак

ексклюзивності у міжнародних рейтингах, що спричинило їх критику. На веб-сторінках
«Швейцарського кримінально процесуального права» наводиться посилання на слова
професора М. А. Нігглі (університет м. Фрайбург), який назвав висновки М. Кілліаса
абсурдом, та на слова професора Г. Вест (Бернський університет), який пояснення М.
Кілліаса розцінив як спекулятивні211.
Зростання насильницької злочинності М. Кілліас переконливо пояснює тим, що у
Швейцарії з 1980 р. спостерігається збільшення вільного часу як у вихідні, так і у звичайні
дні. З цієї причини еволюціонувала поведінка населення, що сприяло зростанню
показників злочинності. Про зміну поведінки у вільний час свідчить бум нічних автобусів,
лібералізація продажу спиртних напоїв на розлив, відміна так званого «комендантського
часу» – заборони дітям у вечірні часи перебувати за межами дому. М. Кілліас констатує
ознаки втрати культурних цінностей. Люди, що перебувають під впливом алкоголю чи
наркотиків, усе менше зацікавлені у збереженні традиційних цінностей. Саме сприйняти це
та обговорити є важливим завданням фахівців, стверджує вчений.
Зростання у Швейцарії вторгнень у житло М. Кілліас пояснює кон’юнктурними
факторами. У попередні роки переважні об’єкти крадіжок – телевізори і магнітофони
втратили у ціні на «чорному ринку». У той же час більшої цінності набули золото та
вироби з нього на фоні подорожчання їх у торговельній мережі. Сприяла вторгненням
211
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наявність золотих речей у кожній сім’ї, а також легкість їх транспортування. Тенденцію до
зростання злочинності неможливо пояснити лише відміною контролю на кордоні, яку
часто критикує населення і ЗМІ, оскільки перед приєднанням Швейцарії до Шенгенського
простору контролювалося тільки 3 % переміщень. Головною причиною М. Кілліас вважає
м’яке кримінальне законодавство, ілюструючи це гіпотетичним припущенням: якби він
був членом банди із французького міста Ліон, то також обрав би собі для злочину ціль у
сусідньому швейцарському місті Женева. Тому що згідно зі швейцарським законодавством
його б не утримували у слідчій в’язниці. М. Кілліас закликає покінчити з культом умовних
покарань, що сприяють «баналізації» насильства. У Швейцарії стало надзвичайно важко
заарештувати підозрюваного у насильстві на період попереднього слідства. Той, хто б’є, –
не має особливих проблем, які зупинили б його від подібної поведінки у майбутньому.
Негативну тенденцію має змінити реформа надто м’якого кримінального законодавства, а
також зміни у рівні життя потерпілих. У сучасних умовах потерпілому набагато важче
відновити права, особливо відшкодувати завдану шкоду.
Оцінювання виконання поліцейських функцій. У розв’язанні проблеми захисту
прав потерпілого від злочину М. Кілліас надає важливе значення належному виконанню
поліцейських функцій, яке вимагає збільшення чисельності поліцейських пропорційно
вимогам і об’єктивним змінам сучасного суспільства. Хоч довіра до поліції залишається
високою, зростає невдоволення нею разом зі зростанням насильства. Виконуючи дедалі
більше різноманітних завдань, швейцарські поліцейські вважають окремі нові обов’язки –
шукати нелегальних працівників, порушників екологічного законодавства чи прав тварин –
не властивими їм функціями (зокрема, наслідком відшукання володільця свині, якій
усупереч забороні вставлене в ніс кільце, є покарання останнього. Однак після цього і
свині тільки гірше, оскільки без кільця – з метою не допустити розривання ґрунту – їй уже
не дозволяють перебувати на альпійських лугах на свіжому повітрі й утримують у
закритому приміщенні)212. Виявляється, легалістична модель швейцарської поліції –
повсякденного «управління» злочинністю – є тільки умовно і в певних межах прийнятною.
Не очікуючи від поліції, що вона кожного споживача наркотиків чи порушника правил
дорожнього руху в ту ж хвилину заарештує, населення сподівається на забезпечення
суспільного порядку і контроль певних правопорушень (наприклад, споживання
наркотиків, проституції тощо). Спільнота також очікує швидкої реакції на екстрені
212
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виклики поліції, включно на такі, що не стосуються кримінальних інцидентів. Поліція
переймається при цьому дуже полівалентною та надзвичайно ефективною діяльністю
служби екстреного виклику. Вона зберегла за собою назване необмежене монопольне
право, навіть коли приватні служби безпеки все більше її доповнюють чи навіть
намагаються з нею конкурувати.
Оцінювання роботи поліції М. Кілліас здійснював за матеріалами вивчення
відповідей потерпілих від злочину, зокрема щодо обходження у зв’язку з провадженням у
їх справі. Респондентів запитували, чи повідомляли вони поліції про можливі інциденти з
ними, і якщо так, то чи були у цілому вдоволені її роботою; чи повідомляла поліція
потерпілому про подальші кроки відносно його заяви і про пов’язані з ним подальші
рішення, та чи хотіли вони отримувати такі повідомлення тощо. Згідно з опитуваннями
2000, 2005 та 2009 рр. відповіді надали потерпілі від крадіжок транспортних засобів;
крадіжок із транспортних засобів; зламів; крадіжок без спеціальних кваліфікуючих її ознак
за Швейцарським КК (згідно з диспозицією ст. 185 КК України крадіжка і проникнення
поєднані); розбійних нападів, сексуальних деліктів, образи насильством. Виявилося, що
більшість опитаних задоволені як роботою поліції, так і наданням інформації щодо
провадження у справі. М. Кілліас дійшов цікавого з огляду на українські реалії висновку:
подання заяви поліції про злочин залежить менше від іміджу поліції, ніж від особистих
факторів – розміру шкоди, зіставлення можливих втрат і очікуваних прибутків тощо.
Роботі поліції взагалі довіряють 73,9 % опитаних. Вивчення думок опитаних щодо
поліцейського спостереження показує, що тільки 9,9 % з них вважають виконану роботу
поліції як «доволі погану», інші опитані оцінюють її як хорошу чи дуже хорошу. Згідно з
оцінкою надання допомоги 76,7 % опитаних сказали, що поліція вислухала і допомогла,
сприяла розв’язанню їх проблем. Тільки 2,5 % вважають, що поліція їм не допомогла. При
цьому потерпілі-швейцарці були більш критичними, ніж потерпілі-іноземці. Останні
зазвичай більш позитивно сприймають швейцарську поліцію, порівнюючи із поліцією
країни свого походження.
На запитання, як швидко поліція з’являється на місці події, – 43,5 % опитаних
відповіли, що, як правило, – швидко. Невдоволених тривалою відсутністю поліції
виявилося 20 % опитаних. Більше третини опитаних (36,9 %) вважають, що це залежить
від обставин. 80,2 % сказали, що поліція задовільно контролює паркування автомобілів, а
64 % опитаних вважають, що поліція належно контролює швидкість транспортних засобів.
Про профілактичні заходи поліції, спрямовані на захист людей, було відомо 54 %
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опитаних. Ідеться про програми «Стоп дитячій порнографії» в Інтернеті, «Проти
домашнього насильства», «Молодь і насильство», «Знаю цей трюк», «Безпека у старості».
На запитання, чи відбулися зміни поведінки під впливом цих кампаній, половина
констатувала їх відсутність. У той же час особи, на які вплинули кампанії, сказали, що
вночі почали поводити себе більш пильно. Найменше змінили свою поведінку під впливом
поліцейських профілактичних заходів молоді особи.
В анкеті, використаній для опитування школярів у вересні – грудні 2013 р. в Україні
під керівництвом М. Кілліаса (ISRD-3)213, із 241 питання 41 стосувалося міліції. З них 14
питань – чи повідомляв опитуваний міліції ту чи іншу інформацію, а запити про діяльність
міліції чи її оцінку містять 18 питань анкети.
Поширеність свавілля співробітників міліції неухильно зменшує довіру населення
до неї214. За даними А. А. Бова (за 2006 р.), небагато осіб, що звернулися до міліції, були
задоволені її роботою: це 25 % жертв крадіжок із машини, 11 % жертв крадіжок із квартир,
14,3 % жертв пограбувань, 20,8 % жертв нападів. Центр Разумкова повідомив, що
підтримка міліції населенням у 2006–2013 рр. зменшилась майже вдвічі215. Опитування
населення, проведене у 2011 р. тим же Центром216, виявило довіру до міліції тільки 6,7 %
опитаних, більше половини (57 %) не підтримують дій цієї структури, 43,4 % повідомили,
що на звернення до міліції не отримали допомоги (дослідження проводилося
соціологічною службою Центру Разумкова з 18 травня по 2 червня 2006 р. за вибіркою, що
репрезентує доросле населення України за регіоном проживання, типом поселення, віком і
статтю). Оцінка діяльності співробітників МВС України в конкретних сферах – охорони
громадського порядку, забезпечення безпеки громадян, розкриття злочинів, протидії
вуличній злочинності, боротьби з порушеннями правил дорожнього руху тощо –
здійснювалася за п’ятибальною шкалою і не досягла трійки. Результати збіглися з
підсумками аналогічного опитування, проведеного тим же соціологічним центром у травні
2006 р. Істотні зміни в бік погіршення виявлені у ставленні громадян до міліції. При появі
людини у формі відчували себе захищеними лише 20,7 % опитаних.
213
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За результатами Інституту соціології НАН України за 2012 р., на запитання: «Який
рівень Вашої довіри до міліції?» лише 0,8 % опитаних відповіли: «Повністю довіряю», ще
8 % – «В основному довіряю». Повністю відмовили міліції у довірі 30,9 % громадян,
швидше не довіряли їй – 35,6 %. Спільні дослідження Центру Разумкова і Фонду
демократичні ініціативи підтвердили закріплення тенденції. Міліції абсолютно не
довіряють 39,8 % опитаних, в основному не довіряють – 30,2 %. Повну довіру цьому
силовому органу висловили тільки 3,2 %. Опитані висловились за вдосконалення роботи
міліції217. Недостатнє використання напрацювань поліції країн ЄС, відсутність помітного
зв’язку між довірою, підтримкою міліції населенням та її утриманням і статусом належать
до основних причин занепаду професіоналізму й авторитету значної частини
співробітників органів МВС.
Висновки, перспектива. У Швейцарії на відміну від України високий рівень
задоволеності населення роботою поліцейських опирається на позитивні зміни у
присутності поліцейських у важливих місцях та у якісній роботі поліцейських узагалі. М.
Кілліас припускає, що об’єктивні зміни відображають особливості в тих чи інших
місцевостях. Переважна більшість опитаних задоволена інтенсивністю контролю руху
транспортних засобів. Суспільна робота поліцейських, особливо розкриття злочинів і
заходи щодо їх запобігання, розцінюються по-різному, перш за все залежно від сприйняття
її тими чи іншими спільнотами.
Поліцейська статистика Швейцарії за 2012 р. свідчить про збільшення крадіжок на
20 % порівняно з попереднім роком, що підтверджує прогноз ученого щодо стану і
тенденцій окремих видів злочинів. Необхідність посилення захисту потерпілих Бундесрат
Швейцарії 27 лютого 2013 р. обґрунтував положеннями, узятими із творів М. Кілліаса.
Провідні фахівці без перебільшення вважають вивчення досвіду потерпілого населення,
здійснене М. Кілліасом, прикрасою вітрини на ім’я «сучасна європейська кримінологія».
До важливих напрямів збагачення українських наук кримінального циклу належить
запозичення ідей і методології досліджень із творів, написаних М. Кілліасом німецькою,
англійською і французькою мовами, а також із публікацій інших німецькомовних фахівців.
Особисті наукові контакти з німецькомовними вченими співробітників Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого (В. І. Борисова, О. Ю. Шостко) та
інших ВНЗ, зокрема автора цієї статті, певною мірою впливають на формування наукової
217
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думки.
Опитування 1800 українських школярів під керівництвом М. Кілліаса сприятиме
розвитку національного порівняльного правознавства, накопиченню досвіду участі в
міжнародних проектах. Здійснене дослідження діяльності поліції професором М.
Кілліасом надають можливість використати його досвід для вдосконалення діяльності
співробітників органів МВС України. Запровадження в Україні досягнень швейцарської
поліції, відмічених М. Кілліасом (з урахуванням того, що вони не завжди мають зіставні
параметри з вітчизняним досвідом і умовами), могло б сприяти вдосконаленню роботи
міліції відповідно до стандартів ЄС. Їх запровадженню в роботу міліції з листопада 2012 р.
сприяє Кримінальний процесуальний кодекс України, впливаючи на дії, якими часто
зв’язувалися порушення. Завдяки застосуванню КПК України скоротилася на 30 %
кількість затримань громадян і обшуків, на 45 % – кількість клопотань про взяття під
варту. Дослідження роботи міліції за методикою міжнародних досліджень жертв злочинів
(ICVS) відкриває можливість повномасштабних порівнянь і інтеграції українських вчених
у науковий простір країн ЄС, а також поліпшення впливу наукових розробок на практичну
діяльність органів.
Німецькі дослідження запобіганння насильству в органах правопорядку у ФРН
за матеріалами професора Т. Фельтеса. Необхідність розгляду рис, факторів та засобів
запобігання неправомірному застосуванню

сили німецькими

поліцейськими та

українськими міліціонерами зумовлюється недостатньою відповідністю діяльності
останніх вимогам міжнародного законодавства щодо дотримання прав людини.
Досліджень протиправної діяльності службовців МВС України мало і, крім того, вони не
висвітлюють проблему з позицій порівняльного права.
У ФРН названі дослідження є розповсюдженими, вони впливають на правову
дійсність. Професор Рурського університету (м. Бохум) Томас Фельтес є визнаним у
наукових колах ЄС і США фахівцем у галузі поліцейських наук. Він здійснив дослідження
протиправного застосування сили поліцейськими, інформацію про результати яких було б
доцільним використати у запобіжній діяльності в Україні. Необхідність вивчення і
використання сучасних іноземних досліджень злочинності поліцейських обумовлюється
великою розповсюдженістю посягань на права громадян, здійснюваних співробітниками
органів МВС України. Завданням цієї частини дослідження є зіставлення основних рис,
факторів і заходів запобігання протиправному застосуванню сили (або як синонім
«насильству») німецької поліції і української міліції. В Україні такі дослідження раніше не
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здійснювалися. Результати порівняння незаконного насильства службовців за творами
професора Т.Фельтеса і за працями українських вчених, виділення у них спільного та
особливостей обґрунтовують необхідність застосування німецького передового досвіду.
Ситуація у ФРН. Із 2417 справ 2011 року щодо незаконного насильства поліцейських
прокуратурою припинено 2087, що складає 95%. Подібна ситуація на регіональному рівні.
У Гамбурзі у 2007 році із 366 підозрюваних у насильстві поліцейських ні одному не
висувалося звинувачення. У Берліні у 2008 році з 636 подібних справ у 615 випадках
провадження припинено, 6 звинувачених виправдані судом. У суди було направлено 5%
справ. В Україні відповідна категорія справ у 2012 р. була у два рази меншою - 2,6%.
«Міжнародна амністія» оцінює поліцейське насильство у ФРН не як систематичне,
однак констатує існування численних окремо взятих випадків. Згідно внутрішньо
поліцейських опитувань 1998 і 2001 років, четверта частина респондентів вважала
допустимим застосування час від часу більшої сили, ніж дозволяється, а 6 з 10 опитаних
повідомили, що інформацію про зловживання колег - приховують. Суспільна думка щодо
названого виду насильства перебуває у ФРН під впливом конкуренції трьох профспілок
поліцейських, які у боротьбі за нових членів перебільшено турбуються про них, тим самим
спотворюють дійсні масштаби поліцейського насильства.
Важливі риси і фактори поліцейського насильства професор Т. Фельтес виклав у
статтях «Збереження авторитету та страх ескалації як причини здійснення поліцейського
насильства», «Дискурсивне виправдання застосування сили службовцями поліції»,
«Помилкова поведінка поліцейських і дисциплінарне провадження - неприємна тема».
До факторів неправомірного застосування сили поліцейськими Т. Фельтес
відносить страх ескалації конфлікту; загрозу авторитету; вплив суб’єктивної оцінки на
ситуацію протистояння. Вчений отримав докази того, що напруженість внутрішнього
стану поліцейського обумовлюється страхом за результати обшуків робочого місця,
комп’ютера, контролем телефонних розмов та службового і особистого листування із
службового чи особистого комп’ютера. Навіть коли це пов’язано не з кримінальним
провадженням, а з поточним службовим контролем, який у названому контексті може
сприяти приховуванню помилок колег. Напруженість і страхи за власну інформацію
стримують спілкування колег взагалі та з питань неправомірного застосування сили проти
населення - зокрема. Значна частина поліцейських під впливом внутрішнього напруження
поступово стає байдужою до службових проблем, виникаючих у зв’язку із неправомірним
застосуванням сили колегами, і про них не повідомляє. Розповсюдженим мотивом
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насильства Т.Фельтес називає страх поліцейського перед можливим загостренням
конфлікту, коли здійснюється перехід від буденної ситуації до «сценарію жаху». В основі
внутрішнього конфлікту лежить протиріччя між раціональними та емоціональними
детермінантами поведінки.
У ФРН і в Україні пов’язують існування та зростання поліцейського і міліцейського
насильства

з

його

безкарністю.

Професор

Берлінського

вільного

університету

Т.Зінгельнштайн зазначає, що припиняється приблизно 95% справ проти поліцейських,
звинувачених у нанесенні тілесних ушкоджень при виконанні службових обов’язків.
Стосовно службовців, охочих провокувати прояви насильства і опору – наприклад, у
протистоянні з демонстрантами - ніяких заходів не здійснюється, при їх атестації це не
враховується і ніякої ролі у ФРН і в Україні - не відіграє.
В Україні проблема незаконного застосування сили співробітниками органів МВС
України – загострилася. Дослідження асоціації українських моніторів дотримання прав
людини у діяльності правоохоронних органів (моніторинг незаконного насильства в
органах внутрішніх справ України за 2009 рік та за 2004-2011 роки), «Харківського
інституту соціологічних досліджень», д.ю.н. О.А. Мартиненко та інших свідчать, що
кількість жертв незаконного насильства в органах внутрішніх справ стрімко зростала. У
2009 р. їх було 604 тис., у 2010 р. – до 790 тисяч, у 2011 р. – оціночна кількість потерпілих
від незаконного насилля в міліції складала 980 тис. осіб. Близько мільйона громадян у 2012
р. зазнали тиску та свавілля з боку міліції (застосування кайданів, катувань і тримання за
ґратами довше, ніж передбачено законом). За окремими повідомленнями у 2012 р. від
міліцейського свавілля та тортур постраждав кожен п’ятдесятий українець. Головною
причиною є взаємне приховування злочинів представниками міліції і влади, що породжує
масові протести населення та спалахи війни проти міліції. Приховування зґвалтування,
здійсненого у 2013 р. офіцерами міліції у смт Врадїівці Миколаївської області, призвело до
масових виступів населення, штурму і підпалу районного відділу, звільнення причетних до
правопорушень співробітників.
У порівняльній характеристиці поліцейського (міліцейського) насильства важливе
місце належить висвітленню поширених видів його прояву. Українській міліції дорікають
за жорстоке поводження із затриманими, тортури і побиття підозрюваних, за розправи з
учасниками акцій протесту, напади на журналістів, залякування та здирництво. У 2012
році – за даними Amnesty Internationаl – до органів прокурати надійшло 114474 скарг на дії
міліції. Розслідування проводилися проти 438 міліціонерів, однак до суду було направлено
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лише 44 справи.
За різними оцінками в Україні замовчується приблизно 80% фактів катувань і
жорстокого поводження з громадянами. Потерпілі у більшості випадків не повідомляють
про тортури, оскільки не вірять, що міліціонери-правопорушники будуть покарані, інші
бояться помсти правоохоронців. Наступним фактором існування великої кількості
випадків тортур є застосування силових методів дізнання, які були властиві радянській
правоохоронній системі. Міліціонерам легше застосовувати до затриманих - як і раніше силові методи дізнання, аніж діяти відповідно до нового КПК України. Корупція та
можливість вимагати гроші у потерпілих перетворили невиправдане насильство у джерело
заробітку. Міліціонери незаконно застосовували фізичну силу як заради фабрикації справ,
так і для «вибивання» грошей. Після запровадження чинного КПК України «старими
кадрами» продовжується застосовування насильства.
Тортури затриманих та інші знущання здійснювалися «за звичкою», або були
побічним продуктом «емоційного сплеску», елементарним незнанням того, що так робити
більше не можна, або наслідком алкогольного сп'яніння чи схильності до садизму,
впевненістю у безкарності. Серед чинників насильства Amnesty International називає
низький культурний рівень частини співробітників української міліції.
Поширеності незаконного насильства в органах внутрішніх справ сприяє
відсутність системи ефективного розслідування випадків та об’єктивних, повних
статистичних даних про масштаби явища. Розслідування насильств міліціонерів органами
внутрішніх справ чи прокуратури прирікає його на необ’єктивність. Статистика МВС
України і Генеральної прокуратури України багато в чому є віддзеркаленням чинної
системи показників з властивими їй суб’єктивністю, упередженістю, прикрашуванням,
котрі притупляють гостроту проблеми.
Незаконне насильство підтримується постійним порушенням прав затриманих на
медичний огляд, адвокатську допомогу та можливість поінформувати близьких про факт
затримання. Це уможливлює тіньові арешти та незаконне насильство щодо затриманих.
Погане поводження з ув’язненими та засудженими особами, катування умовами тримання
та незабезпечення належною медичною допомогою, масове побиття в’язнів та інші види
насильства є способом залякування з метою досягнення власних цілей. Недотримання прав
співробітників міліції опосередковано також сприяє насильству.
До сучасних позитивних змін належить намагання нинішнього керівництва МВС
України переорієнтувати діяльність співробітників на захист прав громадян.
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Насильство міліції і німецької поліції помітно відрізняються правовою природою,
яка проявляє себе у складах скоєних злочинів. Міліціонери звинувачували ся у вбивствах,
бандитизмі, зґвалтуваннях, викраденнях людей та незаконних арештах невинних.
Повідомлень про подібні склади злочинів у середовищі німецьких поліцейських - мною не
знайдено.
Серед засобів запобігання протест в умовах бездіяльності і свавілля міліції є
ефективним засобом протидії. Існує сподівання на те, що ситуація зміниться, коли
більшість громадян не терпітиме свавілля працівників МВС, оскаржуватиме кожен
подібний випадок, об’єднається для захисту своїх прав, тобто пройде, подібно ФРН,
важкий шлях, характерний для громадянського суспільства. Активізація власних зусиль
окремо взятих громадян у запобіганні насильству, активний спротив несправедливості і
беззаконню, подолання страху - можливі лише у певних умовах, які зобов’язана створити
та забезпечити держава. Проти неправомірних дій міліції мають бути спрямовані гласність
і зусилля ЗМІ, завдяки яким міліціонерів-злочинців вже вдавалося притягти до
відповідальності - вбивць журналіста Г. Гонгадзе, начальника райвідділу міліції, який
спільно з бувшим народним депутатом України В. Лозінським скоїв вбивство; офіцерівґвалтівників І.Крашкової.
Спільні риси. Зіставлення основних положень творів Т.Фельтеса і результатів
українських досліджень, експертна оцінка ситуації і інші підстави приводить до висновку
про існування спільних рис у поліцейському і міліцейському насильстві. У обох країнах
спостерігається виражений причинний зв'язок між труднощами захисту прав громадян,
порушених правоохоронцями, зі специфікою їх роботи, яка дозволяє накопичений досвід
притягнення до відповідальності правопорушників застосовувати до правослухняних
громадян. Кількість повідомлень про нього у ЗМІ зростає завдяки розповсюдженню
технічних можливостей фіксації фактів насильства у відкритих місцях учасниками чи
випадковими свідками на телефони і інші пристрої. Переконливих досліджень, які б
висвітлювали рівень цього насильства у ФРН і в Україні мною не знайдено, а велика його
латентність ускладнює вивчення і запобігання. Пасивність обох держав щодо
запровадження офіційного обліку незіставного чи необґрунтованого насильства сприяє
останньому.
Результати досліджень Т.Фельтеса доказують, що єдність рядів поліції і поведінка її
керівництва мають сильний вплив на службовців. Керівники поліції, як і в інших
ієрархічно побудованих системах, слугують зразком для підлеглих, навіть коли
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замовчують чи прикривають їх помилки. В умовах різного тиску на поліцію керівництво
вимагає не оприлюднювати внутрішні проблеми, а зображати «нормально функціонуючу
організацію», чим забезпечує існування у підлеглих думки про необхідність зберігати
«безпроблемність існування» та відповідно реагувати щодо колег, які вчиняють
насильство.
Т.Фельтес звертає увагу на особливість, що стосується, на мою думку, також
українських міліціонерів. Правоохоронці по кілька днів зважують, що саме повідомити про
інцидент, усвідомлюють його рівень та наслідки, формують свою позицію щодо нього,
утримуються від висловлювань, щоб не ризикувати перетворенням із свідка у
підозрюваного. В той же час складність поліцейської роботи надає можливість
приховувати інциденти і відповідальність за них з метою не погіршувати стан справ у
підрозділі.
Стримує викриття насильства колег відсутність альтернативи роботі у невеликому
населеному пункті та страх прославитися на всю країну у якості співробітника,
конфліктуючого з колегами чи з керівництвом. Ця обставина посилюється відсутністю
бажання переселятися у іншу місцевість та страх перед швидким розповсюдженням
інформації про особисті якості працівника.
Т. Фельтес, досліджуючи матеріали розгляду дисциплінарних проваджень, звертає
увагу на те, що поліцейському насильству сприяють «стіна мовчання» та корпоративний
дух. Вони загрожують правовій державі подібно помилкам керівництва поліції на
верхньому чи на середньому рівнях. Лише невелика кількість службовців відповідальна за
переважну більшість зловживань силою, однак керівництво своєчасно не реагує на цю
інформацію. Чим більше правоохоронці заглиблюються у коловорот конфлікту, в основі
якого -з однієї сторони- необхідність збереження авторитету, з іншого - страх нападу на
них, тим більше на поведінку впливають емоції, зростає значення сили як способу
розв’язання конфлікту і все менше дії визначаються приписами закону, зростає роль
індивідуальних

характеристик

особистості.

Зростання

емоцій

супроводжується

зменшенням впливу освітніх характеристик учасників конфлікту та посиленням значення
суб'єктивного сприйняття ситуації протистояння.
Т.Фельтес наводить відкриту ним послідовність дій у механізмі виникнення
насильства.

Повсякденне

протистояння

правопорушникам

перетворює

ситуації

застосування сили у буденну справу поліцейських. Їх юридична освіта тут не допомагає, а
правослухняна поведінка зникає у тому поліцейському відділку, де панує культ сили.
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Грань між допустимою силою та ексцесом насильства відділяє тонка лінія, яка зникає під
впливом часом малозначного правопорушення та призводить до трагедії. Готовність
застосувати силу під впливом повсякденної охоти на правопорушників (інстинкт
полювання) зростає у випадках недостатньої професійної підготовки, коли поліцейського
опановує відчуття, що виникла загроза особистому авторитету чи «втрати обличчя».
Починає діяти роль бійця за власну посаду. Поліцейські з роками змішують державні і
власні завдання та інтереси, вони не здатності побороти у собі неприйнятну неповагу до
громадянина.
Розповсюдженості поліцейського і міліціейського насильства сприяє складність
його розкриття та відсутність належної відповідальності. У криміналістичних колах
пояснюють, що викриті підозрювані висувають фальшиві, тому безперспективні
звинувачення. Численні шахраї використовують штучно сконструйовані звинувачення для
отримання з допомогою суду тих чи інших пільг. Часто потерпілі не можуть безпомилково
ідентифікувати поліцейських в уніформі (зовнішні номери на екіпіровці мають поліцейські
лише Берліна і Бранденбурга – Г.Мошак), що створює умови для взаємного звинувачення
при відсутності інших доказів. Як правило, колеги виправдовують та покривають
звинуваченого

поліцейського.

Фальшива

поліцейська

солідарність,

внутрішній

поліцейський тиск – щоб не допустити помилку – страх самому попасти у поле зору
слідчих із-за обізнаності у справі – сприяють створенню «стіни мовчання».
Громадянину складно без допомоги чи підтримки суду і прокуратури звинуватити
поліцейського, оскільки завжди виникають і впливають зворотні звинувачення в опорі
представнику правоохоронного органу. Поліцейські охоче пишуть заяви про те, що стали
жертвами, та завжди знаходять підтримку колег. Суд, у якому тривалий час знають
поліцейських по спільній роботі, двічі подумає перед винесенням вироку поліцейському,
оскільки боїться зашкодити іміджу служби у цілому. Прокуратура є часто безсилою, вона
цілком залежна від роботи поліцейських, які здійснюють розслідування діянь своїх колег, а
у судовому процесі часто є основними свідками.
Із висловлювань Т.Фельтеса випливає, що прокурори і судді мають спочатку
подолати рефлекс довіри до службовця і вже потім більше довіряти громадянину, ніж
поліцейському, щоб звинуватити останнього у злочині. Коли прокурору чи судді це не
вдається, тоді діяльність поліції залишається не контрольованою. Т.Фельтес підкреслює
важливість розуміння того, що поліцейський у судовому процесі не є незаангажованим
свідком, а здійснює власний захист.
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Т.Фельтес обґрунтовано вважає, що протиправне насильство не можна подолати
лише шляхом покаранням винних правоохоронців. Оскільки санкціонування не змінює
фактичного стану. Поведінка, яка є наслідком організаційних та структурних умов у
поліції (чи міліції), відтворюється у подібних умовах. Вона дуже рідко має коріння, що
стосується тільки недоліків особистості. На думку автора цієї книги, створення у обох
державах незалежного органу з розслідування скарг на тортури та поліцейське насильство
могло б позитивно вплинути на засади правоохоронної діяльності і сприяло б запобіжним
цілям.
Висновки. Результати дослідження свідчать, що поліцейське і міліцейське
насильство мають низку спільних рис у характеристиці, сприятливих йому обставинах та
заходах запобігання. Ця теза обґрунтовує положення про те, що міліція, подібно поліції
ФРН, за певних умов здатна працювати за правилами ЄС. Висновок підкріплюється
існуванням позитивного досвіду роботи під час Євро-2012. Протидія міліцейському (і
поліцейському) насильству обов’язково має враховувати місцеві особливості.
Виявлений зв'язок труднощів захисту прав громадян, порушених міліцією чи
поліцією, зі специфікою поліцейської роботи, відсутність належної зацікавленості держав
у його обліку та подоланні – мають актуалізувати власну запобіжну діяльність окремо
взятих громадян.
Перспектива подальших досліджень пов’язана з пошуком зв’язку факторів
поліцейського (і міліцейського) насильства з засобами його запобігання, із зіставленням
можливих кошторисних витрат на них та очікуваними у майбутньому результатами.
Використання напрацювань професора Т.Фельтеса має скоротити час на запровадження
європейських стандартів роботи міліції.
Одним із напрямків вдосконалення роботи правоохоронних органів є посилення їх
контролю приватними структурами. Використання засобів приватного права також
підвищує ефективність їх роботи.
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2.2. Система кримінальної юстиції Сполученого Королівства
Незважаючи на те, що правова система Сполученого Королівства завжди була
об’єктом пильної уваги вітчизняних наукових досліджень у галузі права, не можна сказати,
що ми володіємо інформацією про тамтешній кримінальний процес у повному обсязі.
Наявність перекладеної літератури навряд чи ліквідує зазначену прогалину, оскільки такі
джерела торкаються лише найбільш загальних питань та не відображають останніх змін до
законодавства. Інші видання мають довідковий характер218, винятково історичне або
теоретичне

значення

у

порівняльно-правовій

сфері219.

Спробуємо

виокремити

найважливіші характеристики та досягнення Великої Британії з метою запозичення
позитивного досвіду для побудови системи нової української кримінальної юстиції.
Англія є однією з небагатьох країн, де діють правові норми та інститути, що
виникли кілька століть тому. У цій державі немає кримінально-процесуального кодексу, а
комісія з реформи кримінального та кримінально-процесуального законодавства працює
вже понад декілька десятиліть. У 1985 р. за рішенням палати громад був опублікований
проект

Кримінального

кодексу,

який

відрізняється

від

аналогічних

кодексів

континентальної системи права тим, що поєднує в собі кримінально-процесуальні та
кримінально-правові норми у розгляді загальних понять. Кримінальне судочинство
базується більш ніж на 300 законодавчих актах, прийнятих парламентом, а також на
численних судових рішеннях, що складають прецедентну систему права, яка виправдовує
себе вже багато століть. Діапазон законодавчих джерел кримінального процесуального
права величезний: це керівні вказівки і розпорядження державних органів, Закон про
компетенції кримінальних судів 1973 р., Закон про присяжних 1973 р., Закон про заставу
1976 р., Закон про кримінальне судочинство від 1982, 1987, 1988 і 1991 рр., Закон про
злочинне розповсюдження наркотиків 1986 р., Закон про Верховний Суд 1981 р., Закон
про магістратські суди 1980 р., Закон про оскарження у кримінальних справах1968 р., а
також Закон про переслідування за злочини1985 р., Закон про відправлення правосуддя
1985 р. та ін. Що стосується норм прецедентного права, то в галузі кримінального процесу,
незважаючи на велику кількість законодавчих актів, їхня роль залишається вельми
218

Див. Решетников Ф. М. Правовые системы стран мира: Справочник / Ф. М. Решетников. — М. :
Юридическая литература, 1993. — 255 с.
219
Див. Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози; Пер. с фр.
В. А. Туманова. — М. : Междунар. отношения, 2009. — 456 с.; Саидов, А. Х. Сравнительное
правоведение: основные правовые системы современности: учебник / А.Х. Саидов. – 2-е изд., доп. и пер.
– М. : Юристъ, 2007. – 509 с.
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істотною – вона полягає і в тлумаченні положень окремих законодавчих актів, і в усуненні
законодавчих прогалин.
Чимале значення для характеристики кримінального процесу Сполученого
Королівства мають керівні засади змагальності, що містяться у прецедентному праві та
проаналізовані в англійській науковій доктрині.
Суд пасивний, а сторони активні – одна з найважливіших підвалин змагального
процесу. Його застосування передбачає те, що суд не збирає доказів у справі і не витребує
додаткових доказів з власної ініціативи, не допитує свідків, не опікується встановленням
«об’єктивної істини», а розглядає справу як неупереджений арбітр на основі показань
свідків, речових та інших доказів, зібраних і представлених сторонами процесу. Тобто суд
не намагається власними зусиллями відповісти на питання, що ж насправді відбулося, а
вважає, що справжньою, такою, що відповідає дійсності є найбільш доведена позиція тієї
чи іншої сторони (в англійському кримінальному процесі сторона обвинувачення
зобов'язана довести вину підсудного «поза всяких розумних сумнівів» – присяжні повинні
бути впевнені, що підсудний винен; в іншому випадку підсудний повинен бути
виправданий)220.
Усний і гласний характер судочинства – свідчення в англійському кримінальному
процесі є найвагомішими з усіх видів доказів, оскільки вважається, що присяжні можуть
перевірити їхню істинність і повноту за допомогою процедури перехресного допиту, а
також аналізу невербальної мови свідка, його емоційного стану, тактики поведінки в залі
суду.
Розмежування функцій судді і присяжних – якщо суддя остаточно вирішує всі
питання права, що виникли в ході судового процесу, то присяжні засідателі є «суддями
факту» – тільки вони вправі давати остаточну оцінку вагомості доказів, поданих сторонами
та вирішувати питання про винуватість підсудного.
Рівність процесуальних статусів сторони захисту і сторони обвинувачення –
обвинувачення і захист користуються рівними процесуальними правами для відстоювання
своїх вимог і заперечування тверджень протилежної сторони як на стадії судового
розгляду, так і на стадії попереднього розслідування. Насамперед ця рівність полягає в
рівних процесуальних можливостях сторін щодо участі в процесі доказування: у збиранні,
перевірці та оцінці доказів. Рівність у процесуальному сенсі обвинувача, з одного боку, і
220

Скотинюк Я. А. Змагальність сторін у заочному провадженні кримінального процесу Англії [Текст] /
Яна Скотинюк // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2012. - №11. - С. 130133. – С. 131.
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захисника і обвинуваченого, з іншого боку, в судовому розгляді передбачає їхні однакові
можливості подавати докази, давати їм власну оцінку і спростовувати докази супротивної
сторони221.
Учасники англійської моделі кримінального судочинства неоднорідні, вони можуть
виконувати різні кримінально-процесуальні функції і мати різні права та обов’язки, тобто
володіти різним правовим статусом. Таким чином, учасники кримінального судочинства це державні органи, посадові, а також фізичні особи, виконують певні кримінальнопроцесуальні функції, що володіють відповідним правовим статусом і вступають один з
одним у кримінально-процесуальні правовідносини.
Однією з центральних фігур у кримінальному процесі Великої Британії,
безперечно, виступає обвинувачений (підозрюваний, підсудний). Серед його основних прав
слід перелічити право консультуватися наодинці зі своїм захисником; повідомити будького про своє затримання; знати про відсутність обов’язку свідчити і т. і. Однак, на відміну
від України, у Сполученому Королівстві обвинувачений (підозрюваний, підсудний) має
двоїсте становище в процесі. Він одночасно є стороною й джерелом доказової
інформації222. В українському кримінальному судочинстві обвинувачений ніколи не
попереджається про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань і за дачу
завідомо неправдивих показань, а в Англії при згоді підсудного дати показання до нього
застосовується процедура допиту свідка. Тоді він несе кримінальну відповідальність за
дачу неправдивих показань і за відмову відповідати на питання суду. Таким чином,
англосаксонське кримінально-процесуальне право не виділяє самостійного джерела
доказів у вигляді показань підозрюваного або обвинуваченого.
На обвинувача у класичному англійському процесі покладається доведення
наявності суб’єктивної сторони злочину. Формально обвинувач з’являється у процесі з
моменту висунення обвинувачення поліцією, але реально обвинувач починає брати участь
у здійсненні правосуддя на стадії попереднього слухання. Обвинувач може відмовитися
від обвинувачення, що тягне за собою негайне припинення кримінального переслідування.
На судовому засіданні обвинувач перед присяжними викладає сутність справи, результати
дослідження доказів і підведення підсумків. На відміну від свідків обвинувачення,
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Скотинюк Я. А. Принципи кримінального процесу Англії [Текст] / Я. Скотинюк // Юридична Україна.
- 2010. - №9. - С. 106-112. – С. 110.
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державний обвинувач не підлягає допиту223.
Потерпілі в системі англійської кримінальної юстиції мають право отримати від
державних установ кримінального судочинства, зокрема поліції та Служби кримінального
переслідування різні види допомоги. Уперше закон зобов’язав ці установи надавати
докладні переліки мінімальних стандартів послуг, які вони повинні надати. Згідно з
законодавством, потерпілі мають право на:


отримання інформації про злочин у встановлені часові рамки, включаючи

право на повідомлення про арешт підозрюваного;


призначення спеціального співробітника по роботі з родичами потерпілих

для, тих хто поніс утрату близької людини;


чітке інформування від Служби з компенсацій тілесних ушкоджень,

отриманих в результаті злочинів про право на отримання компенсації;


розширений перелік послуг для вразливих або заляканих потерпілих224.

Прикметною особливістю кримінального процесу Англії є те, що захисник має
можливість самостійного провадження деяких процесуальних дій, оскільки він, по суті,
сам веде власну кримінальну справу, що рівнозначна справі обвинувача, та збирає у ній
належні докази.
Суд у кримінальному процесі Великої Британії посідає нейтральну позицію між
сторонами, виступаючи винятково арбітром у справі. Але суддя також має низку важливих
повноважень як у попередньому розгляді справи, так і в основному судовому засіданні.
Значну роль суддя грає в процесі доказування:


оцінює докази у справі в цілому і, якщо їх не достатньо, може зобов'язати

журі винести виправдувальний вердикт;


суддя має право заборонити виставу докази якщо воно має слабке доказове

значення;


навіть якщо докази отримані з порушенням закону, судді надано право

вирішувати, чи можна використовувати його в якості доказу. Якщо доказ отримано з
порушенням закону – власне порушення закону не є абсолютною забороною до його
використання в суді.
Свідком у кримінальному процесі Англії може бути будь-яка особа, тобто будь-яка
223
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особа є компетентною і зобов’язаною давати свідчення, де під компетентністю розуміється
здатність особи правильно сприймати, запам’ятовувати і викладати події та явища
навколишньої дійсності. Звуження компетенції закріплено в законі щодо деяких категорій
свідків: зокрема, обвинувачений не є компетентним свідком обвинувачення у своїй справі;
один з подружжя проти іншого, суддя у процесі, в якому головує, присяжний у справі, де
він є присяжним. Винятком з правила про компетентність свідка є випадки надання
свідкові тих чи інших привілеїв, коли свідок може, але не зобов’язаний давати свідчення.
Надання цих привілеїв, закріплених законом, в більшості випадків віддано на розсуд судді.
Основними визнаними привілеями є імунітет від самозвинувачення, імунітет подружжя,
імунітет адвоката. Суть імунітетів не завжди полягає у звільненні особи від надання
свідчень, а й у можливості відмовитися відповідати на питання щодо певної інформації. У
Сполученому Королівстві в судовому засіданні в якості свідків часто допитуються
поліцейські, що проводили ті чи інші попередні процесуальні дії, з метою довести
законність проведених ними процедур, коли постає питання про допустимість доказів або
коли необхідно спростувати «презумпцію насильства». Такий завершальний етап
діяльності поліції є показником якості та ефективності проведеного розслідування. Також
поліцейські доповідають як експерти про способи вчинення деяких злочинів.
Експерт у англійському кримінальному процесі в судовому розгляді виступає в
якості свідка, який мають право висловлювати свою думку щодо обставин справи на
основі своїх знань і досвіду. Основне призначення експертів у тому, що вони роблять
висновки для присяжних або дають достатню інформацію для оцінки фактів. Таке
розуміння призначення експерта важливо для російського кримінального процесу при
визначенні ролі фахівця і його показань.
Важливе місце в англійському кримінальному процесі посідає доказове право, яке
умовно поділяється на три частини:
1) належність доказів;
2) способи доказування і допустимість доказів;
3) тягар доведення і презумпції.
Належними у справі визнаються такі докази, які знаходяться у більш-менш
близькому причинному зв’язку з тим фактом, про який має бути винесене рішення. З цього
загального положення існує низка винятків. Наприклад, у справах про співучасть за
наявності декількох обвинувачених все скоєне одним з них визнається належать до
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обвинувачення інших225.
Основними способами (засобами) доказування в англійському кримінальному
процесі є: показання обвинуваченого, показання свідків, висновок експертизи, письмові
докази. Однією з особливостей англійського доказового права є те, що обвинувачений,
якщо він дає свідчення у власній справі, може бути допитаний з його згоди як свідок під
присягою, а визнання обвинуваченим провини визнається беззаперечним доказом, але
перевірка судом добровільності зізнання є обов’язковою. Низка формальних правил діє для
допиту свідків і оцінки їх показань. Наприклад, члени подружжя можуть свідчити один
проти іншого, за загальним правилом, тільки на прохання обвинуваченого226. Згідно з
англійською доктриною, експерти розглядаються як різновид свідків. Щодо письмових
доказів зазвичай висувається вимога доводити зміст документа шляхом подання оригіналу.
Стадіями кримінального процесу Великобританії є:
1.Попереднє провадження (поліцейське розслідування), в якому іноді бере участь і
суд (що порівнюють із континентальним дізнанням).
2.Передання матеріалів справи поліцією в Королівську службу розслідування,
попередній розгляд матеріалів справи магістратським судом і рішення про направлення
справи до Суду корони.
3.Судовий розгляд – розгляд справи по суті в Суді корони.
4.Апеляція – будь-який вид оскарження.
Попереднє провадження в Англії, як не дивно, не відносять до кримінального
процесу, а розглядають як застосування судом попередніх заходів кримінальнопроцесуального характеру. Тому воно не регламентується процесуальним законом, за
винятком правил проведення допиту підозрюваного, арешту та обшуку.
Таким чином, поліцейське розслідування – це етап досудового провадження, під час
якого поліція, отримавши інформацію про вчинений злочин, вживає заходів, спрямованих
на встановлення особи, яка його вчинила, збирання проти указаної особи обвинувальних
доказів, а також застосування по відношенню до нього в випадку необхідності заходів
процесуального примусу. Іншими словами, складається воно переважно з двох видів
кримінально-процесуальних дій: по-перше, збору доказової інформації, необхідної для
225
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розкриття злочину і подальшого звинувачення в його скоєнні винної особи; по-друге, щодо
застосування

заходів

процесуального

примусу,

допустимого

при

будь-якому

кримінальному переслідуванні.
Англійський поліцейський якого умовно можна порівняти з українським слідчим,
виконуючим вельми схожі з ним функції (проведення обшуку, огляду, допиту і т. д.).
Важливо відзначити, що англійський поліцейський також може ухвалювати самостійні
відповідальні процесуальні рішення при розслідуванні кримінальної справи, але він
здебільшого керується не законами, а рекомендаціями та відомчими правилами. Водночас,
уся діяльність британського поліцейського спрямована саме на виявлення особи, яка
вчинила злочин та збір проти неї доказової бази. В Україні ж слідчий або оперативний
працівник має бездоганно скласти належні протоколи та інші процесуальні документи,
забезпечити участь понятих і таке інше. Отже, будучи більш вільними від формального
боку провадження, англійські поліцейські менш схильні до бюрократизації своєї роботи та
зосереджені на виконанні конкретних оперативних завдань227.
Після закінчення поліцейського розслідування існує кілька варіантів подальшого
розгляду справи:
1. Відмова від кримінального переслідування, припустима в трьох випадках:
а) подальше кримінальне переслідування юридично неможливе (в діянні відсутній
склад злочину, особа не досягла віку кримінальної відповідальності, закінчився термін
давності і т.д.);
б) кримінальне переслідування фактично неможливе (злочин не вдалося розкрити
або ж поліція не змогла зібрати достатні докази винуватості певної особи в його вчиненні);
в) поліція, розкривши злочин і встановивши особу, яка підлягає кримінальному
переслідуванню,

вважає,

проте,

недоцільним

її

притягнення

до

кримінальної

відповідальності.
2. Попередження – зазвичай виокремлюють три варіанти реалізації цього інституту:
a) поліцейський, виявивши факт вчинення незначного злочину, але не вважаючи за
необхідне починати провадження у справі, тільки попереджає особу про неприпустимість
подібних дій, не роблячи при цьому ніяких інших заходів – це «неформальне
попередження»;
б) поліцейський фіксує попередження в протоколі – «формальне попередження»;
227
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в) «офіційне попередження» – від перших двох цей варіант відрізняється тим, що
являє собою реальну правову альтернативу кримінальному переслідуванню і особливу
форму закінчення поліцейського розслідування228.
3. Медіація – віднедавна цей інститут є спорідненою рисою англійського та
українського кримінального процесу. Суть медіації на стадії поліцейського розслідування
полягає в тому, що поліція перед ухваленням рішення про порушення кримінального
переслідування передає справу до служби медіації. Далі проводиться примирна процедура,
коли медіатор (посередник) по черзі зустрічається з потерпілим і особою, що підлягає
кримінальному переслідуванню, намагаючись знайти шлях до компромісу – укладення
угоди про відшкодування шкоди. Форми відшкодування можуть бути найрізноманітніші:
сплата грошової суми, письмові вибачення, відшкодування шкоди власною працею на
благо потерпілого або суспільства в цілому. У разі успіху медіації та укладення відповідної
угоди

поліція

відмовляється

від

кримінального

переслідування,

обмежуючись

попередженням229.
4. Передача матеріалів провадження до Королівської служби переслідування – до
цієї форми закінчення розслідування поліція вдається, коли розкриває злочин і встановлює
особу, яка його вчинила, а також визнає доцільним і можливим подальше кримінальне
переслідування вказаної особи.
За наявності таких умов підозрюваному висувається офіційне обвинувачення. Це
зводиться до того, що відомості про злочин і особу, яка його вчинила, заносяться до
спеціальної баз даних. Після цього особа викликається до наглядового офіцера поліції,
який сповіщає його про зміст обвинувачення, тобто про те, який злочин вона вчинила з
точки зору поліції. Потім офіцер з'ясовує, чи є у обвинуваченого бажання що-небудь
повідомити поліції.
На цьому функції поліції закінчуються – вона зобов'язана передати всі зібрані
обвинувальні матеріали в Королівську службу переслідування, яка і затверджує остаточне
рішення про подальшу юридичну долю справи.
Подальша підготовка обвинувальних матеріалів до розгляду в суді здійснюється
посадовцями указаної Служби, які вживають допустимий в рамках повноважень,
покладених на Службу, комплекс процесуальних дій, пов’язаних з визначенням подальшої
228
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долі конкретної кримінальної справи, - вивчають її на предмет достатності зібраних
матеріалів, дають поліції доручення про їх заповнення або уточнення, вирішують питання
про направлення справи на попереднє його слухання суддею або розгляд по суті і т. і.
Наступною стадією кримінального процесу Великобританії є судовий розгляд.
Першим етапом даної стадії є попередній розгляд справи в суді і віддання під суд.
Цей етап кримінального процесу можливий у справах про злочини, переслідувані
обвинувальним актом, тобто такі, що вирізняються підвищеною небезпекою і підсудні
Суду корони, тобто можуть бути розглянуті за участю присяжних засідателів.
Центральним елементом даного етапу кримінального судочинства є вчинення певної
сукупності процесуальних дій, пов’язаних з вирішенням питання про віддання до суду, які
традиційно здійснюються в рамках попереднього розгляду справи в суді. Зараз це завдання
покладено на магістратські суди230.
Призначення стадії попереднього розгляду справи в суді потрібно, для того, щоб
кожна сторона ознайомилася з матеріалами, зібраними протилежною стороною та
визначити, в якому саме суді має розглядатися справу. Законодавець розрізняє справи, за
якими передача справи до Суду корони відбувається в формі попереднього розгляду
справи (з процедурою віддання до суду), і справи, де застосовується спрощена форма без
попереднього розгляду справи магістратами.
Основна мета проведення такого засідання полягає в тому, що обвинувачення має
довести наявність підстав для віддання обвинувачуваного суду. Однак законодавець чітко
обмежив доказування за колом суб’єктів доказування, а також за видами доказів. Поперше, магістрати можуть розглядати тільки ті докази, які «представлені самим
обвинувачем або від його імені», тобто сторона захисту на цьому етапі доказування не
здійснює. По-друге, джерелами доказів повинні виступати або письмові показання свідків,
дані під присягою, або їхні письмові пояснення, або інші документи.
За підсумками розгляду питання про віддання обвинуваченого Суду корони
магістратський суд має право прийняти одне з таких рішень: 1) віддати обвинуваченого до
суду, якщо магістрати прийдуть до висновку, що для цього «достатньо доказів»,
представлених обвинуваченим; 2) припинити справу у випадку, якщо висновок буде
протилежним.
Після завершення попереднього розгляду справи і прийняття рішення про віддання
230
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обвинуваченого Суду корони слідує етап «розкриття доказів», що передує початку
судового розгляду кримінальної справи по суті. Його процесуальне значення полягає в
тому, що, як зазначалося вище, англійський кримінальний процес є змагальним в тому
сенсі, що протягом досудового провадження кожна зі сторін збирає докази самостійно і
формує матеріали справи. До даного етапу в процесі сторона практично не має доказів, які
представить в суді її процесуальний опонент231.
Перший етап іменується «первісним розкриттям доказів обвинувачем». На даному
етапі державні представники зобов’язані надати захисту ті матеріали справи, яких він не
має і які, на думку обвинувача, здатні «підірвати» доводи обвинувачення в суді. Іншими
словами,

обвинувачам

необхідно розкрити

захисту докази,

вигідні

не

власне

обвинуваченню, а саме захисту, діючи таким чином не в своїх процесуальних інтересах, а в
інтересах протилежної сторони і побічно – в інтересах встановлення істини у справі.
Другий етап процедури розкриття доказів - це «обов’язкове розкриття доказів
обвинуваченим». Обвинувачений зобов’язаний скласти і підписати письмову заяву про
«розкриття» своїх доводів. Така заява, адресовану суду і обвинувачу, повинна містити
виклад «сутності позиції захисту» із зазначенням пунктів звинувачення, з якими не згоден
захист, і мотивів своєї незгоди. Якщо обвинувачений посилається в заяві на алібі, то він
зобов’язаний представити всі докази, що підтверджують його алібі, включаючи прізвища,
адреси та інші дані про свідків захисту.
Третім етапом є «повторне розкриття доказів обвинувачем». На даному етапі
обвинувач зобов’язаний або надати захистові ті наявні матеріали, що не були раніше
розкриті і «здатні сприяти відстоюванню захистом офіційно викладеною на другому етапі
позиції», або письмово заявити, що він не має в своєму розпорядженні таких матеріалів.
Мовиться, власне, про відповідь обвинувачення на письмовий виклад доводів захисту у
справі232.
Після процедури розкриття доказів слідує розгляд кримінального провадження по
суті в суді першої інстанції. Основним процесуальним документом у справах, що підсудні
Суду корони, є обвинувальний акт, де вказується, проти кого спрямоване кримінальне
переслідування з боку корони і в чому ця особа обвинувачується. Саме на підставі
обвинувального акта Суд корони приймає справу до свого провадження. Проект
обвинувального акта, як правило, складається співробітником Королівської служби
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розслідування. Цей проект направляється до Суду корони, де засвідчується клерком даного
суду, набуває юридичної сили і стає власне обвинувальним актом. Далі розпочинаються
різні етапи провадження в Суді корони.
Наступним етапом стадії судового розгляду в англійському кримінальному процесі
є з’ясування позиції обвинуваченого у справі і підготовче слухання. Якщо обвинувачений
не визнав свою провину, то це означає наявність спору між сторонами і призводить до
необхідності продовження провадження у справі. Таким, що не визнав свою провину
вважається той обвинувачений, який ухилився від прямої і чіткої відповіді на відповідне
питання.
Після отримання заяви підсудного про невизнання ним своєї винуватості у вчиненні
злочину і до початку формування лави присяжних в Суді корони може відбутися
ухвалення низки рішень, необхідних для підготовки успішного проведення наступних
етапів судового розгляду. Процедура прийняття таких рішень і називається підготовчим
слуханням. На даному етапі суддя отримує широке коло повноважень. Він, зокрема, може
наказати обвинувачу представити суду і захисту письмовий документ, що містить основні
факти, на яких засновано обвинувачення, перелік свідків, здатних підтвердити ці факти, та
належних речових доказів, правове обґрунтування обвинувачення. Крім того, йому
належить право розпорядитися, щоб обвинувач підготував свої докази та інші матеріали в
такій формі, яка, з точки зору судді, полегшить розуміння суті справи присяжними, судом і
захистом. Нарешті, на вимогу суду обвинувач зобов’язаний підготувати письмову записку
з викладенням списку документів, які необхідно допустити в процес як докази233.
Факт визнання обвинуваченим своєї провини, у свою чергу, виключає можливість
розгляду справи за участю присяжних. У такому випадку суд зобов’язаний визнати
обвинуваченого винним без перевірки і оцінки зібраних доказів, що значно прискорює і
спрощує кримінальний процес, дозволяє уникнути ряду тривалих і складних етапів
судового розгляду, спрощує розгляд справи та робить його дешевшим234.
У тих випадках, коли обвинувачений не визнає себе винним, суд після з’ясування
цієї обставини приступає до формування лави присяжних Лава присяжних формується з 12
чоловік. Відповідно до законодавства, присяжний – це некомпетентний в області права
англійський підданий віком від 18 до 70 років, що володіє активним виборчим правом і
проживає на території Англії не менше 5 років після досягнення віку 13 років.
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Присяжними не можуть бути особи, які протягом минулих десяти років були засуджені до
будь-якого покарання або в останні п’ять років перебували під наглядом поліції,
знаходилися під заставою або поручительством як запобіжним заходом, а також ті, хто
«погано розуміє» англійську235. Список присяжних засідателів складається методом
випадкової вибірки зі списку виборців відповідного округу. З одного боку, вважається, що
методика випадкової вибірки слугує ефективною гарантією неупередженості при
складанні списку кандидатів у присяжні, а також підвищує репрезентативність. Виконання
обов’язків присяжними продовжує залишатися примусовим, тому відмова від явки до суду
в якості присяжного карається штрафом. Раніше обвинувачений користувався правом
заявляти присяжним до семи невмотивованих відводів, які в 1982 р. були скорочені до
трьох, а потім Законом про присяжних 1988 р. право обвинуваченого на такі відводи було
ліквідовано. Кількість умотивованих відводів, які можуть заявляти обвинувачені
присяжним, на сьогодні законом не обмежена. Перед початком судового засідання
присяжні приносять присягу на Біблії або дають урочисту обіцянку (якщо належать до
інших конфесій чи є атеїстами)236.
Власне судовий розгляд в Суді Корони включає: дослідження доказів
обвинувачення; дослідження доказів захисту; напутнє слово судді; винесення присяжними
вердикту; призначення покарання. Протягом судового розгляду суддя одноособово після
представлення справи обвинувачем може припинити його за клопотанням захисту через
відсутність «юридичних підстав» для кримінального переслідування. Після виступу сторін
у напутньому слові присяжним суддя аналізує не тільки правову сторону справи, але й
докази. Фактично, суддя має можливість у напутньому слові підказати потрібне, з його
точки зору, рішення. Присяжні виносять вердикт «винуватий» або «невинуватий». У разі
винесення вердикту «невинуватий» суддя оголошує про виправдання підсудного, а у
протилежному випадку призначає вид і міру покарання237.
У Сполученому Королівстві всі види оскарження називаються апеляцією. На
вироки, винесені Судом Корони, скарги подаються у відділення з кримінальних справ
Апеляційного суду. Протягом розгляду апеляції суд вправі розглядати будь-які докази. Суд
може скасувати вирок, закрити провадження, направити на новий розгляд або змінити
покарання – як пом’якшити, так і посилити. Однак посилення покарання можливо лише в
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межах санкції кримінального закону, а при суворо визначених санкціях – покарання не
може бути посилене. Виправдувальний вирок може бути анульований, якщо встановлено,
що він винесений в результаті тиску на свідків або присяжних засідателів. У такому
випадку знову порушується переслідування проти виправданої особи. Вищою та
остаточною апеляційною інстанцією для апеляційних судів є Палата лордів, яка розглядає
апеляції в найрідкісніших випадках238.
Таким чином, англійський кримінальний процес характеризується поєднанням
використання прецедентів та нормативно-правових актів для вирішення кримінальних
справ, домінуванням засад змагальності та переважно диспозитивними, а не ієрархічними
відносинами державних суб’єктів. Підсумовуючи дослідження англосаксонської моделі
кримінального процесу, процитуємо М. І. Гартунга, на думку якого англійський процес
уже тим важливий, що складається з найблискучіших сторін англійського суспільного та
державного життя; а із сучасних державних організмів англійський ледве не найвищий та
бездоганний: у той час як інші європейські держави страждають на деспотичний
бюрократизм та централізацію, англійський народ вміє поєднувати повагу до закону із
громадянською свободою239.
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2.3. Реформування органів кримінальної юстиції: досвід Грузії, Польщі та Латвії
У реформуванні системи органів кримінальної юстиції України перед науковцями і
практиками все частіше актуалізується проблема гармонізації вітчизняного законодавства з
відповідними актами Європейського Союзу насамперед у сфері запобігання і протидії
корупції. Разом з тим сучасні українські уявлення про формування ефективного органу з
запобігання і протидії корупції та суспільні очікування від інститутів державної влади,
покликаних захищати правопорядок і зміцнювати демократичний лад держави,
відзначаються суперечливістю та суб’єктивністю.
Вивчення європейських стандартів організації та функціонування органів
кримінальної юстиції дозволить визначити об’єктивно можливі шляхи реформування
національної системи органів кримінальної юстиції для ефективної протидії злочинності з
урахуванням досвіду країн ЄС, що набуває важливого значення з огляду на поглиблення
взаємовідносин Україна – ЄС.
Впровадження європейського досвіду з реформування національної системи
органів кримінальної юстиції, в тому числі можливість створення спеціалізованого органу
у сфері протидії і запобігання корупції набуває особливої актуальності у зв’язку з
підписанням у червні 2014 р. економічної частини Угоди про асоціацію України і
Європейського Союзу. На даний час питання щодо створення антикорупційного органу в
нашій державі залишається дискусійним (Д. Йосифович, М. Грищенко, Б. Романюк та ін.),
як і низка інших проблемних питань антикорупційного законодавства та практики його
застосування (Г. Крайник, С. Клімова, О. Сердюк). За таких умов вважаємо за доцільне
здійснити дослідження досвіду зарубіжних країн, в яких вже функціонують подібні
інституції, зокрема Латвії. Отже, метою статті є вивчення досвіду побудови та
функціонування органів кримінальної юстиції Європейського Союзу у сфері протидії
корупції на прикладі Латвії.
У пострадянський період Грузія займала одне з перших місць у світі за
рівнем корупції в органах влади. У 2004 р. після «революції троянд» 2003 р. та виборів
Президента владу у Грузії очолив М. Саакашвілі, під керівництвом якого у країна
розпочалися системні реформи. Основним напрямом реформування стали структурні
зміни – оптимізація кадрів, ресурсів і функцій. Функції, що дублювалися, і корупціогенні

114

115

функції або ліквідували, або делегували іншим відомствам240. Під час реформування
активно застосовували міжнародний досвід та новітні технології організації роботи органів
кримінальної юстиції. Успіху реформ сприяли також їх швидкість та радикальність.
Вивчення досвіду грузинських реформи дозволяє виділити такі основні їх напрямки241:
(1) Люстрація судових і правоохоронних органів: за рішенням Президента Грузії
М. Саакашвілі були відправлені у відставку усі керівники правоохоронних органів, весь
особовий склад ДАІ (майже 15 тис. осіб), переатестація пройшли усі професійні судді та
державні службовці. Особливий склад органів міліції скорочено майже утричі (із 85 до 26
тис.).
(2) Підвищення заробітної плати співробітників судів та органів кримінальної
юстиції, надання додаткових гарантій соціального захисту відповідних службовців,
збільшення бюджету органів кримінальної юстиції: приміром, заробітна плата
поліцейського збільшена в десять разів (у середньому вона складає $700), заробітна
слідчого сягає $2000, судді першої інстанції – $1500 при середній зарплаті в країні близько
$200. Службовці

також отримують

значні

премії

та забезпечуються

медичним

страхуванням.
(3) Арешти авторитетних злочинців, так званої «верхівки» криміналітету:
впродовж кількох місяців було заарештовано 180 «злодіїв у законі», і після того вони
перестали становити серйозну загрозу. За підозрою в корупції було затримано низку
поліцейських, прокурорів, губернаторів і навіть кількох членів парламенту.
(4) Конкурсний добір суддів та співробітників органів кримінальної юстиції:
приміром, особа, яка претендує на зайняття посади судді, повинна досягти 28-річного віку,
мати стаж роботи у галузі права (адвокатської практики) не менше 5-ти років, скласти
кваліфікаційний іспит у Вищій раді юстиції (який включає як знання за спеціальністю, так
і тести на загальний рівень інтелекту), пройти навчання протягом 10-ти місяців у Вищій
школі правосуддя. Навчання майбутніх суддів відбувається під наглядом досвідчених
240
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служителів Феміди. У середньому за рік через Вищу школу правосуддя проходить від 7 до
10 осіб, які за результатом підсумкового тестування отримують посвідчення судді,
підписане головою Верховного Суду Грузії. Комплексна реформа судової системи
призвела до оновлення сусідського корпусу: так, на сьогодні середній вік суддів у Грузії
складає 35-40 років. Із 2013 р. призначення на посаду судді в Грузії є безстроковим.
(5) Мінімізація контактів співробітників органів кримінальної юстиції з
населенням та посилення внутрішньої безпеки: на вулицях повсемісно встановлені вебкамери, які фіксують порушення ПДР та інші правопорушення; оплата штрафів за
порушення ПДР здійснюється через електронні платежі; у МВС створена внутрішня
генеральна інспекція, яка розслідує факти корупції.
(6) Заходи, спрямовані на викорінення практик катування в органах кримінальної
юстиції: місця попереднього утримання було виведено з підпорядкування кримінальної
поліції й передано Центру захисту прав людини. Свідчення в суді отримало пріоритет
перед свідченням слідчому, завдяки чому слідчих позбавили необхідності “вибивати”
зізнання. Також було створено електронну систему реєстрації затриманих, у яку можна
внести інформацію, але не можна видалити. Завдяки цьому системні катування в місцях
попереднього утримання та поліцейських дільницях зникли.
(7) Антикорупційні

заходи:

Створено

спеціальну

«служба

провокаторів»,

співробітники якої пропонують поліції хабара. У 2005 р. до відповідальності було
притягнуто 200 поліцейських, які піддалися провокації хабара; Із 2004 по 2008 рр. до
відповідальності за корупційні злочини було притягнуто 14 служителів Феміди. Була
суттєво посилена відповідальність за хабар (так, покарання за підкуп у розмірі $50 складає
10 років позбавлення волі). Встановлена кримінальна відповідальність за порушення
принципу незалежності суддів. За телефонування судді щодо конкретної справи, останній
має право оштрафувати людину та повідомити про це голову Верховного суду чи Вищої
ради юстиції.
(8) Забезпечення прозорості усіх органів державної влади: Одним з найбільших
досягнень судової реформи Грузії стали зміни у відносинах з суспільством та інститутами
громадянського суспільства. За даними деяких міжнародних досліджень, сьогодні рівень
довіри до судової системи країни становить від 60% до 70%. Успішним було введення у
кожному суді посади судді-спікера, приклад якого запозичений з досвіду Німеччини. У
кожному суді працює два-три таких судді, які, завжди готові прокоментувати рішення
своїх колег по тій чи іншій справі. Усі дозвільні документи громадяни отримують у
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спеціальних центрах з надання адміністративних послуг, співробітники яких працюють у
прозорих кабінетах.
(9) Забезпечення доступності суду для населення було здійснено завдяки низки
заходів: створення у першій інстанції магістратських судів, які функціонують у віддалених
населених пунктах, є підрозділами судів першої інстанції та розглядають нескладні справи;
збільшення штату міських та районних судів, які розглядають основні процеси; спрощення
процедури подання заяв і скарг до єдиного суду. У міських та районних судах забезпечена
максимальна спеціалізації суддів, тобто кожен суддя розглядає лише кримінальні, цивільні
або адміністративні справи. Відвідання суду для громадян є зручним та зрозумілим: воно
здійснюється через електронну реєстрацію у фойє суду; усі необхідна інформація
надається спеціальними співробітниками апарату суду. На першому поверсі суду
слухаються кримінальні справи, на другому – цивільні, на третьому – адміністративні. За
статистикою, громадяни виграють у держави до 60 % справ. Судові рішення можуть бути
оскаржені в апеляційній та касаційній інстанціях (останньою виступає Верховний суд
Грузії).
(10) Введення суду присяжних: почав функціонувати у 2011 р., присяжним підсудні
справи про вбивства за обтяжуючих обставин, зґвалтування та навмисне вбивство у стані
сильного душевного збудження. Присяжні обираються з виборчого списку за принципом
випадковості. Кожна людина може стати присяжним засідателем – це громадянський
обов’язок (як призов до армії). Присяжні функціонують у складі 12 осіб, вирішуючи
питання факту (чи винний підсудний). Якщо 5 із 12 скажуть, що підсудний невинний, його
звільняють із зали суду. Рішення суду присяжних про невинність особи не можна
оскаржити.
За даними опитувань, системні реформи призвели до збільшення довіри до органів
кримінальної юстиції: у 2011 р. поліції довіряло 87% жителів Грузії, судам – від 60 до 70 %
населення.
Корисним для України також може бути досвід Чеської Республіки. Після
відділення Чехії від Словаччини з січня 1993 р. в країні почалися системні реформи в усіх
сферах життя, зокрема зміни відбулися в органах кримінальної юстиції. Узагальнення
досвіду Чеської Республіки свідчить про наступні кроки242:
242

Дані взято із наступних джерел: Як уникнути Врадіївки. П'ять прикладів успішної реформи поліції
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://news.liga.net/ua/articles/politics/875822yak_uniknuti_vrad_vki_p_yat_priklad_v_usp_shno_reformi_pol_ts_.htm/section1//. – Заголовок з екрану; Ул
П. З життя європейців: правосуддя в Чехії [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

117

118

(1) Децентралізації та деполітизації поліції. Реформувати поліцію були запрошені
офіцери, звільнені після придушення Радянським Союзом в 1968 р. короткого періоду
ліберальних реформ в соціалістичній Чехії. Ліквідовані внутрішні війська, війська
швидкого реагування, прикордонна охорона. Замість них було створено спільний
Федеральний корпус поліції. Поліція законодавчо і фінансово несе відповідальність перед
адміністрацією МВС, але функціонує самостійно. Поліцейські, які розслідують злочини,
підкоряються тільки прокуратурі і суду. Офіцерам заборонено членство в політичних
партіях. Розслідування злочинної діяльності поліцейських покладено на інспекцію
внутрішніх справ, яка підпорядкована безпосередньо цивільному міністру внутрішніх
справ.
(2)

Демілітаризація Міністерства внутрішніх справ. Центральний апарат МВС

займається аналітичною експертною роботою, законодавчим забезпеченням, розподілом
фінансів, питаннями громадянства, міграції, профілактикою злочинності і відповідає за
управління та моніторинг криміногенної ситуації в країні. Усі чиновники є цивільними
особами. Діяльність поліції повністю відокремлена від діяльності профільного міністерства.
(3)

Створення муніципальної поліції, яка підпорядкована мерам та має обмежені

повноваження.

Міські

поліцейські

підтримують

правопорядок

на

вулицях

і

транспорті. Муніципальні інспектори поліції не мають права на арешт або власне
розслідування.
(4) Масова люстрація, в ході якої посад позбулися 20% співробітників
МВС. Усього за Законами про люстрацію (1991) та «Про незаконність комуністичного
режиму» (1993) близька 140 тисяч осіб підлягали перевірці за підозрою у співпраці з
комуністичним режимом. Звільнених фахівців замінили молоді спеціалісти, які пройшли
навчання в поліцейських школах за кордоном. Особам, яких визнали причетними до
порушень прав та свобод, було заборонено на період п’яти років посідати державні посади.
Посад позбулися лише ті особи, вину яких було доведено. При цьому звинувачені отримали
право на апеляцію.
(5)

Запровадження принципу ротації офіцерів поліції, збільшення заробітної

плати особового складу поліції, введення заходів їх соціального захисту. Так, середня
зарплата в Чехії становить 812 євро. Судді, як видно з таблиці, отримують від 2-х до 4-х
тисяч євро (залежно від стажу роботи та займаної в судовій системі посади).
Як і в більшості країн Європи, в Латвії корупція належить до ключових проблем
http://www.judges.org.ua/dig5003.htm//. – Заголовок з екрану.
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державного управління, економіки та суспільства, підриває довіру суспільства до
державних інститутів і послабляє підзвітність політичної влади народу. Латвія сьогодні
відзначається швидко зростаючою економікою на фоні Європейського Союзу. Тим не
менш, на національному та іноземному інвестуванні негативно відображається політична
корупція і політична нестабільність на вищих шаблях державного урядування.
Водночас, керівники латвійських підприємств, опитані в рамках Світового
Економічного Форуму 2013-2014 років з питань глобальної конкурентоспроможності,
заявляли про факти надходження державних коштів компаніям, окремим особам або
групам внаслідок корупції, а також наголошували про брак належної етичної поведінки
компаній з державними чиновниками, політиками та іншими компаніями, що погіршує
конкурентоспроможність держави243. Корупція посіла п'яте місце серед найбільш
проблемних факторів для ведення бізнесу в Латвії після неефективного державного
апарату, податкових ставок, доступу до фінансування та податкового законодавства.
Інвесторам рекомендується бути готовим мати справу з вимогою хабара та іншими
формами корупції та боротися з цим шляхом зміцнення і розвитку внутрішньої політики,
розробкою кодексів поведінки, процедур та інструкцій.
Згідно з іншим показником оцінки рівня корупції – Індексом сприйняття корупції,
який щорічно визначається міжнародною організацією Трансперансі Інтернешнл, Латвія за
рівнем корумпованості посіла 49 місце з 53 набраними балами зі 100 можливих у 2013
році. Дослідження проводилося серед 177 держав світу. Це середній результат для країн
Європейського Союзу. Для порівняння Україна посіла 144 місце з результатом у 25
балів244.
Розробка та впровадження національних стратегій і планів з запобігання і протидії
корупції,

антикорупційні

заходи,

які

здійснюють

уповноважені

органи

влади,

попередження конфлікту інтересів у державному секторі призвели до суттєвого зниження
рівня корупції в країні. Водночас,антикорупційна політика, яка реалізується органами
влади, не завжди позитивно сприймається населенням Латвії, про що свідчать результати
міжнародних соціологічних опитувань, які щорічно проводяться у країнах Європейського
243

The Global Competitiveness Report2013–2014 Full Data Edition. P. 246 [Електрон. ресурс]. – Режим
доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf. – Заголовок з
екрану.
244
Латвия в рейтинге "Индекса восприятия коррупции" улучшила свои позиции. [Електрон. ресурс]. –
Режим
доступу:
http://www.gorod.lv/novosti/213756-latviya-v-reitinge-indeksa-vospriyatiya-korruptsiiuluchshila-svoi-pozitsii. – Заголовок з екрану. Україна показала найгірші результати серед країн Східного
партнерства, якщо аналізувати Індекс сприйняття корупції 2013. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:
astbook.eu/ua/2013/12/country-ua/armenia-ua/index-spryiniatta-koruptsiy-2013. – Заголовок з екрану.
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Союзу.
Так, за даними Євробарометру 2013 року 83 % опитаних громадян Латвії вважають,
що корупція є поширеним явищем у державі (середній показник по ЄС складає 76 %), 67 %
зазначають, що дати подарунок в обмін на отримання корисної послуги від органів
державної влади є прийнятно (і це найвищий результат у ЄС). 20 % опитаних респондентів
заявили, що стикаються з корупцією у повсякденному житті (показник по ЄС – 26 %). 81 %
респондентів згодні з тим, що хабарі і використання зв’язків найчастіше є одним із
найпростіших способів отримати публічну послугу (в середньому по ЄС 73 %)245.
Показові дані опитування, пов’язані з досвідом корупційних практик. Зокрема, 6 %
латвійських респондентів у опитуванні Євробарометру 2013 року стверджували, що від
них вимагали або чекали на хабар в останні 12 місяців (показник по ЄС склав 4 %), а 25 %
опитаних заявили, що особисто знають особу або осіб, які беруть або брали хабарі (12 % по
ЄС). Корупційні зв’язки і практики характерні для бізнесу країни. За даними опитування
представників бізнес-середовища 20 % компаній Латвії вважають корупцію проблемою
при здійсненні бізнесу (показник по ЄС – 43 %); 37 % опитаних думають, що корупція
завадила їм виграти публічний тендер за останні три роки (32 % – в середньому по ЄС). 79
% респондентів говорять про поширеність корупції у підприємницькій діяльності
(показник ЄС – 75 %)246.
Розвиток антикорупційного законодавства. До прийняття і набрання чинності
законом Латвії «Про запобігання корупції» 25 жовтня 1995 року окремі норми з
попередження і протидії корупції містилися в 13 різних законодавчих актах, ухвалених
Сеймом і Вищою Радою. Антикорупційний закон вперше в історії Латвії дав визначення
корупції і поклав виконання завдань за законом на Державну податкову службу. Закон в
основному передбачав правила декларування для посадових осіб влади і обмеження їм
займати інші посади чи виконувати роботу.
У 1997 році почала роботу Рада з запобігання корупції. Її завданням була розробка
єдиної антикорупційної політики держави та наступне її впровадження. Уряд ухвалив
першу антикорупційну стратегію 1998 року. Документ передбачав спеціальні задачі для
245

2013 Special Eurobarometer 397 /Wave EB79.1 – TNS Opinion & Social. Corruption report. Publication:
February 2014. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm –
Заголовок з екрану.
246
2013 Flash Eurobarometer 374. Business’ Attitudes Towards Corruption In The EU Report. – February 2014.
– P. 17 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_374_en.pdf. –
Заголовок з екрану.
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правоохоронних органів, державних і місцевих органів влади. 1999 року Рада з запобігання
корупції ініціювала створення незалежної інституції для запобігання і боротьби з
корупцією. Урядом було створено робочу групу з підготовки звіту про необхідність
створення спеціального органу влади у сфері здійснення антикорупційної політики. 2000
року Кабінет міністрів Латвії затвердив концептуальний документ з питань протидії
корупції, відповідно до якого визнавалася необхідність створення нової інституції з метою
боротьби і попередження корупції.
2002 року на підставі постанови уряду було створено робочу групу з розробки
нормативно-правової бази інституціональної антикорупційної системи Латвії. Результатом
нормотворчої роботи став проект закону про Бюро із запобігання і боротьби з корупцією і
заходи з попередження конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб влади.
Законопроект ініціював подання майнових декларацій фізичними особами і встановлював
принцип законної презумпції. Норми акту містили правила фінансування політичних
партій та організацій, тим самим було запропоновано можливість прямого фінансування
урядом політичних партій. Законопроект був поданий до парламенту, прийнятий ним і
набрав чинності вже з 1 травня 2002 року.
Остання стратегія у сфері боротьби з корупцією, була прийнята у травні 2009 року
під назвою Програма запобігання і протидії корупції на 2009-2013 роки і спрямована на
належне використання державного та муніципального майна, збільшення контролю
фінансування політичних партій, поліпшення систем внутрішнього контролю в державних
і муніципальних установах. Вона містила близько 70 завдань для впровадження різними
інституціями. Наразі розроблено проект нової антикорупційної програми.
Виконання антикорупційної політики відповідно до латвійського законодавства
покладено на спеціалізований антикорупційний орган – Бюро із запобігання і боротьби з
корупцією.
Бюро

із

запобігання

і

боротьби

з

корупцією

Латвії

–

КНАБ

(Korupcijasnovēršanasunapkarošanasbirojs – KNAB) було засновано як багатоцільовий
антикорупційний орган. Його правовий статус визначений Законом “Про Бюро із
запобігання і боротьби з корупцією”. Норми щодо його діяльності містяться також у
Кримінальному

кодексі,

Кримінально-процесуальному

кодексі,

Кодексі

про

адміністративні правопорушення, Законі “Про запобігання конфліктові інтересів на
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публічній службі” та Законі “Про фінансування політичних організацій (партій)”247.
Згідно зі статтею 1 вказаного закону бюро є органом державної влади і знаходиться
під наглядом Кабінету міністрів, виконує установлені законом функції з запобігання і
протидії корупції, а також контроль виконання правил фінансування політичних
організацій (партій) та їх об’єднань. Бюро є суб’єктом оперативної діяльності. Відповідно
до статті 4 закону діяльністю бюро керує директор, який призначається на посаду строком
на 5 років і звільняється Сеймом за поданням Кабінету міністрів. Кабінет міністрів
оголошує відкритий конкурс на зайняття посади директора бюро і створює комісію для
оцінки кандидатів. До складу бюро входить центральний апарат і територіальні відділення,
останні не мають статус юридичних осіб.
Рис. 1. Організаційна структура бюро
Директор

Заступник директора
з питань запобігання
корупції

Відділ контролю
за діяльністю
публічних
службовців

Відділ контролю
за фінансуванням
політичних
організацій
(партій)
Відділ із
запобігання
корупції
корупції

Головний
спеціаліст
(спеціальне
діловодство)

Головний
спеціаліст
(внутрішні
й аудит)

Юридичний відділ і
відділ кадрів
Фінансовий відділ

Заступник директора
з питань боротьби з
корупцією
Відділ
оперативнорозшукової
діяльності
Відділ
розслідувань

Адміністративний відділ

Відділ внутрішньої
безпеки

Відділ підтримки
оперативної
діяльності

У 2002-2005 роках бюро перебувало під наглядом Кабінету міністрів, а вже з 2005
року бюро прямо підпорядковується Прем’єр-міністрові, який має право скасовувати
неправомірні рішення КНАБ, але не має права віддавати накази співробітникам Бюро або
247

Legal acts [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.knab.gov.lv/en/legislation/laws/– Заголовок з
екрану.
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будь-яким чином втручатися у його діяльність.
До компетенції бюро належать функції з: (1)запобігання корупції, (2) протидії
корупції,(3) контролю виконання правил фінансування політичних організацій (партій) та
їх об’єднань, (4) контролю за проведенням передвиборчих кампаній.
У сфері із запобігання корупції до завдань бюро входять:
–

розробка національної антикорупційної програми та координування національної

політики у сфері боротьби проти корупції;
–

запобігання конфліктові інтересів;

–

розробка методів діяльності із запобігання і протидії корупції в державному і

приватному секторі;
–

виявлення корупційних ризиків в нормативно-правових актах і проектах актів;

–

проведення опитувань громадської думки;

–

інформування

громадськості

про

стан

корупції,

виявлені

корупційні

правопорушення, вжиті антикорупційні заходи.
КНАБ проводить навчання із запобігання корупції, законодавства та етики
шляхом надання консультацій, проведення тренінгів та підготовки аналітичних
матеріалів.
У сфері протидії корупції бюро діє як орган досудового слідства з традиційними
поліцейськими повноваженнями і має доступ до баз даних банків і податків: розслідує
кримінальні правопорушення стосовно корупції, здійснює оперативну діяльність та
розслідує адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.
Таким чином, діяльність КНАБ проводиться за широким переліком напрямів,
починаючи з розслідування злочинів, пов’язаних із корупцією, здійснення контролю за
діяльністю

посадових

осіб

та

фінансуванням

політичних

партій,

проведення

передвиборчих кампаній і закінчуючи просвітницькою роботою серед населення та
підвищенням професійної підготовки у питаннях корупційних ризиків.
Виходячи з аналізу мети, функцій і завдань, Бюро є багатоцільовим
правоохоронним органом, спеціально спроектованим для посиленої протидії корупції,
оскільки поєднує запобіжні і правоохоронні (оперативно-розшукові) заходи у своїй
діяльності, а також уповноважений на розроблення антикорупційної політики, здійснення
аналітичної діяльності, надання технічної допомоги з питань попередження, взаємодію із
громадянським суспільством та інформування.
Спеціалізований антикорупційний орган Латвії відповідає міжнародним стандартам
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Конвенції Ради Європи і Конвенції ООН щодо органів, уповноважених на формування та
реалізацію антикорупційної політики, за критеріями спеціалізації та незалежності. При
чому, за словами європейських експертів, «однією з визначних і обов’язкових рис
спеціалізованих інституцій є не повна незалежність, а радше адекватний рівень
структурної
інституційних

та

операційної
та

автономії,

правових

забезпечений

механізмів,

завдяки

спрямованих

функціонуванню
на

запобігання

неналежногополітичного впливу, а також сприянню беззаперечного виконання своїх
обов’язків»248.

До

інших

міжнародних

стандартів

ефективності

спеціалізованих

антикорупційних органів згаданими Конвенціями віднесено належну професійну
підготовку й адекватні ресурси249.
У своїй діяльності Бюро використовує досвід Гонконгської Незалежної Комісії з
протидії корупції для розробки нормативних актів і практик у комплексному підході до
запобігання і протидії корупції.
Відповідно до закону КНАБ розробляє національну програму з запобігання і
протидії корупції та координує співпрацю органів і інституцій, задіяних у виконанні задач
програми. Програма з запобігання і протидії корупції на 2009-2013 роки визначає напрями
діяльності, головні завдання та результати, що мають бути досягнуті у сфері
антикорупційної політики.
Бюро є координаційним органом з реалізації програми. Окремі функції у сфері
протидії корупції виконують Міністерство внутрішніх справ та Міністерство фінансів
Латвії. Бюро співпрацює з фінансовою поліцією, Державною Прикордонною службою та
іншими органами. Рис. 2. Схема взаємодії бюро з органами державної влади Латвії.
Кабінет міністрів

Бюро із запобігання
і боротьби з
корупцією
(КНАБ)

Координація
діяльності

Міністерство
внутрішніх
справ

Міністерство
фінансів

Державна
Служба
Державна
поліція
Спеціалізовані інституції з боротьби корупції: огляд моделей. – С.17. [Електрон. ресурс].
– Режим
податкова
Кримінальна
безпеки
доступу: http://www.oecd.org/corruption/acn/39972270.pdf.
– Заголовок
з екрану.
служба
249
Конвенція Організації Об’єднаних Націй
проти корупції від 23 жовтня 2003 р. [Електрон. ресурс]. –
поліція
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розслідує
кримінальні
злочини у сфері
оподаткування
і декларування
державних
службовців
розслідує
кримінальні
злочини у
сфері
організованої
злочинності

Економічна
поліція

Бюро боротьби
з
організованою
злочинністю

розслідує
кримінальні
злочини,
пов’язані з
корупцією у
приватному
секторі

Фінансова
поліція

розслідує злочини,
пов’язані з
державною безпекою

КНАБ здійснює контроль за діяльністю посадових осіб державної влади у частині
передбачених для них обмежень і заборон. Бюро притягає посадових осіб до
адміністративної відповідальності за порушення закону «Про запобігання конфліктові
інтересів на публічній службі».
Бюро контролює виконання правил фінансування політичних партій і виконання
обмежень передвиборної агітації. Притягає політичні партії до адміністративної
відповідальності за порушення закону «Про фінансування політичних організацій
(партій)» і «Про передвиборчу агітацію», приймає рішення про сплату незаконно
отриманих чи витрачених коштів до держбюджету. У розпорядженні Бюро функціонує
сучасна он-лайн база пошуку політичних внесків з повним списком внесків на діяльність
політичних партій, які воно зобов’язано оприлюднювати у строк 15 днів з дня їх
надходження, зазначаючи відомості про дату, суму, джерело та отримувача таких внесків.
Подібна база даних існує для ведення обліку членських внесків, фінансових декларацій і
річних звітів. Доступність цієї інформації сприяє попередженню і виявленню корупції.
ГРЕКО. Рада Групи держав по боротьбі з корупцією провела вже 4 раунди
оцінювання рівня корупції у Латвії. Результати останнього, четвертого раунду оцінювання,
були прийняті на засіданні ГРЕКО в грудні 2012 року250.
Третій раунд оцінювання ГРЕКО засвідчив наступні спірні аспекти інституційної
250
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незалежності Бюро: (1) КНАБ знаходиться під наглядом Прем’єр Міністра; (2) директор
призначається на посаду і звільняється з посади парламентом за поданням уряду; (3)
бюджет розробляється і ухвалюється парламентом, членів якого Бюро може потенційно
притягати до відповідальності251. Для усунення вказаних недоліків ГРЕКО було надано
рекомендації з посилення інституційної незалежності Бюро, включаючи зовнішній нагляд
за його діяльністю, процедури призначення і звільнення керівника та розробки бюджету.
На виконання рекомендацій Латвія внесла зміни до закону про бюро, передбачивши
створення комісії з числа посадових осіб судової влади і виконавчої влади для оцінки
кандидатів на посаду директора КНАБ шляхом відкритого конкурсу відповідно до
попередньо передбачених критеріїв. Голова комісії має право запрошувати додаткових
експертів, у тому числі з неурядових організацій. Ці заходи знижують ризик політичної
упередженості у питанні призначення директора бюро.
За даними Ради Групи держав по боротьбі з корупцією, зміни до норм про
хабарництво, що вносилися останнім часом, до латвійських кримінальних законів,
забезпечили міцну основу для криміналізації корупційних правопорушень. Латвія частково
виконала рекомендації ГРЕКО щодо уточнення, яким чином кримінальне право держави
охоплює пропозицію та вимогу будь-якої неправомірної переваги, так само як і отримання
такої переваги без вимоги на це. Рекомендації ГРЕКО криміналізувати давання хабара
державним службовцям органів державної влади і місцевого самоврядування та непряму
активну торгівлю впливом також частково виконані. Відповідно до рекомендацій Латвія
прийняла поправки до Кримінального кодексу в грудні 2012 року та березні 2013 року. У
серпні 2013 року уряд запропонував зробити поправки до Закону про цивільну службу з
метою централізувати відбір керівників адміністративних відомств: Державна канцелярія
готуватиме процедуру відбору та критерії, оголосить конкурси та оцінить компетентність
кандидатів. Пропоновані правила спрямовані на обмеження політичного впливу і ролі
особистих контактів в таких призначеннях252.
КНАБ продовжує відігравати центральну роль у сфері запобігання і протидії
251
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корупції у Латвії. Проект стратегії діяльності Бюро на 2013-2015 роки передбачає фокус
діяльності на органи, відповідальні за великі активи і ресурси, охорону здоров’я, судову
владу, правоохоронну сферу та фінансування політичних партій.
Підзвітність та чесніть виборних державних службовців. Належні стандарти
підзвітності і чесності виборних державних службовців мають вирішальне значення у
діяльності з попередження корупції на вищому рівні.
Закон про запобігання конфлікту інтересів у діяльності державних посадових осіб
наразі займає ключове місце серед антикорупційного законодавства Латвії. У ньому
передбачено комплексну систему розкриття фінансової інформації, яка контролюється
КНАБ і Державною податковою службою. Дія закону розповсюджується на всіх посадових
осіб, включаючи членів парламенту, суддів і прокурорів. Хоча даний акт вважається
досить ефективним і служить своїй первісній меті (створити чітку систему декларування
для всіх державних посадових осіб в Латвії), за сучасних умов існують заклики до
чіткішого визначення законом відповідальностіпосадових осіб в різних сферах державної
служби. Заходи,що приймаються сьогодні Бюро, спрямовані на те, щоб державні посадові
особи краще розуміли не тільки діючі норми закону, але, головне, обґрунтування цих норм
з метою сприяння більшій мірі самоврядуванню та дотриманню вимог законодавства.
Для забезпечення прозорості у сфері державної служби крім вищезгаданого закону
діє парламентський кодекс етики. Кодекс містить положення з регулювання наявних і
можливих конфліктів інтересів, спроб незаконного впливу на прийняття рішень
державною і муніципальною владою, і використання конфіденційної інформації з
приватною метою. З часу прийняття кодексу етики у 2006 році, його вплив був
обмеженим. Рекомендації ГРЕКО стосувалися перегляду кодексу етики і його доповнення
з

метою

обговорення

і

вирішення

етичних

проблем

шляхом

запровадження

конфіденційних порад та інституціонального тренінгу.
Члени парламенту вилучені із кола осіб, до яких застосовуються норми з
запобігання корупції Закону про конфлікт інтересів, включаючи процедуру звітування про
конфлікт інтересів. Членам парламенту звітувати до Бюро можна щодо інших членів
парламенту, але не щодо себе. У звіті ГРЕКО вказано на дане положення як положення, що
дає невірний сигнал громадськості. Так само це заохочує КНАБ продовжувати діяльність з
інформування членів парламенту про дії, які необхідно зробити у випадку конфлікту
інтересів.
У 2012 році парламент Латвії вніс зміни до правил і процедури прийняття рішень
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(регламенту), увівши відкрите голосування для вирішення питання призначення суддів,
працівників генеральної прокуратури, керівника Бюро та інших253. Це вагоме
удосконалення законодавства, оскільки таємне голосування призводило до суперечливих
рішень при призначенні на посади і звільненні з них при здійсненні антикорупційної
політики. Продовжуючи тенденцію, у вересні 2013 року парламент держави ухвалив зміни
до Конституції Латвії, передбачивши відкрите голосування при призначенні суддів
Конституційного Суду. Крім того, було уточнено статус суддів Конституційного Суду і
прокурорів,

підозрюваних

у

вчиненні

кримінального

правопорушення

або

дисциплінарного проступку.
Отже, досвід Латвії свідчить про успішність застосування моделі спеціалізованого
антикорупційного органу, наділеного широким комплексом функцій та повноважень у
сфері запобігання і протидії корупції. Особливістю латвійського варіанту слід визнати
функції бюро з розробки антикорупційної стратегії, активної нормотворчої роботи з питань
протидії корупції, функції з проведення семінарів, тренінгів та взаємодії з громадськістю.
Таким чином, держава розробила для боротьби з корупцією власні специфічні форми
діяльності, які враховують національні особливості, і за останні 15 років досягла значних
успіхів у боротьбі з корупцією. Окремі положення латвійського варіанту можуть бути
враховані при розробці української моделі спеціалізованого антикорупційного органу.
Ефективне антикорупційне законодавство стало міцною основою для боротьби з
корупцією в країні, водночас недавні міжнародні опитування демонструють більш чітку і
менш позитивну картину феномену корупції. Таким чином, об’єктивно Латвія потребує
подальшого розвитку належних антикорупційних механізмів і системи заходів для
ефективного реагування на мінливі ситуації в країні з урахування потреб часу.

253
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Розділ III. ПРОБЛЕМИ ЛЕГІТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ
ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ
3.1. Соціальна відповідальність системи органів кримінальної юстиції
Соціальна відповідальність суду, на думку вітчизняної дослідниці Л. М. Москвич,
має 2 аспекти – позитивний (відповідальність за наслідки своїх рішень) і ретроспективний
(відповідальність за судові помилки)254. Концепція соціальної відповідальності базується на
двох основних тезах: по-перше, вона виступає формою суспільного контролю за юридичної
значущою діяльністю, і по-друге, будь-які заходи юридичної відповідальності мають
морально-етичне підґрунтя255.
Соціальність відповідальності поруч з іншими багатьма рисами вирізняється
ступенем зв’язку суб’єктів. «Соціальний характер відповідальності знаходить
вираження в тому, що вона є формою зв’язку суб’єктів і впливу одних на інших»256. У
цій категорії віддзеркалено об’єктивний стан, можливі варіанти й обмеження поведінки
людини, зумовлені потребами й інтересами суспільства, відображеними в його
цінностях і нормах. Отже, поведінка індивіда характеризується як відповідальна у
випадку, якщо він не порушує норм, що діють у суспільстві або в окремій царині
суспільних відносин. На важливість категорії «соціальна відповідальність» указує
німецький філософ Х. Йонас, він навіть стверджує, що на зміну «людині розумній» має
прийти «людина відповідальна». А американський філософ аналітичної орієнтації Дж.
Ледд пропонує розглядати відповідальність як сутнісну характеристику індивідів:
«Люди – це особи, що відповідають за свої дії й за наслідки таких дій»257.
Соціальна відповідальність містить у собі схильність особистості дотримуватися
у своїй поведінці прийнятих у суспільстві соціальних норм ‒ як правових, так і
моральних, виконувати рольові обов’язки й готовність відповідати за свої дії. Це
підкреслює у своїх роботах В. О. Сухомлинський, відзначаючи здатність особистості

254

Москвич Л. М. Ефективність судової системи: концептуальний аналіз : монографія / Л. М. Москвич. –
Х. : Вид-во Фінн, 2011. – С. 245, 246.
255
Грищук В. К. Філософсько-правове розуміння відповідальності людини : монографія / В. К. Грищук. –
Хмельницький : Хмельниц. ун-т управ. та права, 2012. – 736 с. – С. 23-25.
256
Шаров Н. Ф. Ответственность как социальная проблема / Н. Ф. Шаров // Вектор науки Тольят. гос. унта. – 2009. – № 5. – С. 133 – 138.
257
Солодкая М. С. Ответственность субъекта управления: состояние проблемы и перспективы
исследования / М. С. Солодкая // Теорет. жур.Credo. – 1998. – №7. – С.1 – 12.
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до самостійних формулювання моральних зобов’язань, до самоконтролю, а також до
активного втручання в діяльність оточуючого світу258.
Потрібно зазначити, що для всіх видів соціальної відповідальності притаманні
такі загальні моменти: спільність передумов, функцій і цілей, принципів і санкцій,
здатність особи

усвідомлювати

свої дії й керувати ними259. Указані риси

характеризують у тому числі відповідальність юридичну як різновид соціальної,
зокрема, юридичну відповідальність суддів. Ознаки відповідальності в цілому властиві
відповідальності соціальній: (а) дія це реалізація своїх прав та обов’язків стосовно
дотримання приписів соціальних норм; (б) обов’язковий її характер виявляється
внаслідок існування між особистістю й суспільством взаємних зобов’язань з
додержання приписів і соціальних норм; (в) зазнавання певних обмежень – у випадку
безвідповідальної поведінки, яка не відповідає приписам цих норм.
Погляд на відповідальність з точки зору того, яке місце людина займає в системі
суспільних відносин і якими є її обов’язки, характеризують відповідальність як щось
зовнішнє по стосовно самого суб’єкта. Усі види відповідальності об’єднує те, що вони
становлять собою форми контролю за діяльністю суб’єкта на різних її етапах і
характеризують відповідальність з позицій або соціуму, або особистості. У першому
випадку відповідальність відображає підконтрольність суб’єкта в аспекті реалізації ним
вимог суспільства (або його інститутів) з подальшим застосуванням санкцій залежно
від ступеня його вини або заслуг. Отже, відповідальність виступає засобом
зовнішнього контролю й зовнішньої регуляції діяльності особистості, яка виконує
належне іноді навіть усупереч своєму внутрішньому бажанню. Ця закономірність є
характерною і для юридичної відповідальності суддів і співробітників органів
кримінальної юстиції, яка є різновидом відповідальності соціальної.
Чинне законодавство передбачає дисциплінарну, адміністративну, кримінальну й
цивільну відповідальність суддів, співробітників органів МВС та прокуратури за порушення
своїх посадових обов’язків. Однак суспільні події останнього року, зокрема, акції
громадянського протесту, які охопили Україну наприкінці 2013 – на початку 2014 рр.,
258

Сухомлинский В. А. Рождение гражданина: учеб. пособ. / В. А. Сухомлинский. – М.: Прогресс, 1982. –
464 с. – С. 67-69.
259
Родионова Е. В. Юридическая ответственность, как разновидность социальной ответственности:
современные проблемы: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук: 12.00.01 –теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве / Е. В. Родионова.– М., 2007 – 21 с. – С. 16.
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засвідчили повну зневіру громадян у роботі судових та правоохоронних органів держави.
Відповідно до даних Європейського соціального дослідження рівень довіри до судової
системи в Україні за 5-бальною шкалою складає 2,1 бала, тобто він не є високим. Проте,
такий самий рівень довіри в нашій державі й до Уряду, й до органів прокуратури, й до
МВС260.
Отже, актуальність питань підвищення довіри українців до органів кримінальної
юстиції не викликає сумнівів. Аналіз змісту універсальних та регіональних міжнародних
стандартів у сфері організації та функціонування органів кримінальної юстиції засвідчує,
що проголошення пріоритету прав і свобод людини і громадянина, а також їх всебічного
захисту з боку держави створює значний суспільний запит на систему справедливого і
ефективного кримінального правосуддя. З іншого боку, однією з передумов ефективності
системи кримінальної юстиції є довіра громадян до ней. Так, у Рекомендації
Парламентської Асамблеї Ради Європи 1604 (2003) «Про роль прокурора у
демократичному правовому суспільстві» вказано, що будь-яка роль прокурорів у
спільному захисті прав людини не повинна створювати підстав для будь-якого конфлікту
інтересів і бути перешкодою для осіб, які шукають державного захисту своїх прав261. У
Рекомендації № R (2000) 19 Комітету міністрів державам-членам Ради Європи «Про роль
державного обвинувача в системі кримінального правосуддя» державним обвинувачам
пропонується при виконанні своїх обов’язків: (а) виконувати їх чесно, неупереджено і
об’єктивно; (б) дотримуватися і здійснювати захист прав людини, установлених в
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; (в) забезпечувати роботи
системи кримінального правосуддя без тяганини (п. 24)262.
У рекомендації № (2010) 12 Комітету міністрів Ради Європи «Щодо суддів:
незалежність, ефективність та обов’язки» від 17 жовтня 2010 р. підкреслюється, що
неможливо здійснювати правосуддя ефективно без довіри громадськості, яка є частиною
суспільства, якому служать судді. Їм слід бути обізнаними щодо очікувань громадськості

260
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від судової системи та скарг на її функціонування (п. 20)263. Це розуміють і в Україні. А.
тому в розробленому Радою суддів України Стратегічному плані розвитку судової влади
України на 2013–2015 роки підвищення громадської довіри до суду визначено серед
пріоритетних завдань на відповідний період (п. 7), задля виконання якого пропонується
вжити відповідних заходів:
– розробити і втілити в життя національну концепцію комунікацій судової влади
країни, яка включатиме: (а) співробітництво зі ЗМІ, (б) створення прес-центру судової
влади для забезпечення єдності й одноголосності судової влади, (в) належне реагування на
внутрішні й зовнішні інформаційні запити й інформування суспільства про потреби,
проблеми й досягнення української судової влади;
– підтримувати відносини між судами й суспільством з метою підвищення правової
культури його членів і сприйняття діяльності судів. При цьому активно налагоджувати
співпрацю, щоб запобігати конфлікту інтересів й не перешкоджати відправленню
правосуддя, включаючи належне й ефективне співробітництво з громадськими
організаціями, навчальними закладами з метою виховання у дітей і підлітків поваги до
судової влади, формування знань про їх права, їх захист, про функціонування судової
системи загалом264.
Аналіз сучасних українських реалій засвідчує зменшення довіри громадян до
вітчизняної судової системи і суддів, що виражається як у конкретних результатах
соціологічних опитувань, так і в певних суспільних процесах, які спостерігаються
останніми роками. За даними загальнонаціонального анкетування, проведеного у 2012 р.
фондом «Демократичні ініціативи» й Центром Разумкова, серед населення країни частка
тих, хто повністю підтримує роботу судів, знизилася більш ніж утричі: з 9,4%,
зафіксованих у травні 2010 р., до 2,9% за підсумками квітня 2012 р. Діяльність судів
позитивно оцінюють лише 20% респондентів, негативно — 69%. Рівень довіри громадян
до органів міліції і прокуратури сягає 26 і 23 % (відповідно)265.
Рівень довіри до інших органів кримінальної юстиції також є вкрай низьким. За
263

Щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки: рекомендація № R (94)12 Комітету міністрів Ради
Європи від 17.11.2010 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=994_a38. – Заголовок з екрана.
264
Стратегічний план розвитку судової влади України на 2013-2015 роки: затв. Радою суддів України й ДСА
України 21.12.2012 р. // Офіц. веб-портал судової влади України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:
http://www.court.gov.ua/22578/. – Заголовок з екрана.
265
Рівень довіри до українських судів наближається до абсолютного мінімуму [Електрон. ресурс]. – Режим
доступу: http://www.judges.org.ua/dig3352.htm. – Заголовок з екрана; Мельник М. За власні помилки — з
власної кишені / М. Мельник [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.judges.org.ua/dig2890.htm. –
Заголовок з екрана.

132

133

даними іншого дослідження, проведеного у квітні 2013 р. Інститутом соціології НАН
України, лише 1 % українських громадян довіряє міліції266. Варто відмітити, що ще у 2011
р. міліції, податковій та митниці довіряли близька 10 % громадян267. Такий суттєвий спад
довіри до цього органу, на нашу думку, спричинений численними випадками катувань та
нелюдського поводження в органах міліції, які останніми роками фіксують як вітчизняні
правозахисники, так і міжнародні неурядові організації, а також Європейський суд з прав
людини. Ще одним дуже загрозливим явищем, пов’язаним із діяльністю органів
кримінальної юстиції, є зафіксований соціологами факт того, що близька 26% громадян
бояться бути засудженими за злочини, які не скоювали. На думку директора соціологічної
групи «Рейтинг» О. Антиповича, «це дуже тривожний показник, який може базуватися чи
на особистому досвіді громадян, чи на чутках, чи на даних ЗМІ, і сильно б`є по іміджу
правоохоронних органів»268.
Серед причин неефективності органів міліції українці називають: корупцію (64%),
недовіру населення (39%), низьку моральність співробітників міліції (39%), високу
залежність від вищої влади (34%), низький рівень підготовки кадрів (31%), низьку
заробітну плату співробітників міліції (23%), високу залежність від політиків (22%),
непрофесійне керівництво (20%), низький рівень взаємодії громадян з міліцією (20%),
неналежне технічне оснащення (19%), неналежний контроль за міліцією з боку
прокуратури (18%), відсутність належного фінансування (17%), застаріле законодавство
(14%), неналежний контроль громадян (14%), а також надто м’які закони, які звужують
права міліції (10%)269.
Переважно негативне ставлення суспільства до органів правоохоронної сфери
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(міліції, прокуратури, суду), виявлене опитуванням, показало, що люди вважають їх
діяльність не відповідаючою суспільному призначенню правоохоронних органів. На думку
учасників дослідження, за такої оцінки суд не сприймається громадянами як орган
правосуддя270.
Результати анкетування, проведеного в серпні 2012 р. Радою суддів України й
Центром суддівських студій за підтримки Швейцарської агенції розвитку і співробітництва
в рамках «Моніторингу стану незалежності суддів в Україні — 2012» , суттєво
відрізняються від наведених вище даних. Серед респондентів 56,31% висловили повне і
22,95% — часткове задоволення рівнем незалежності, неупередженості і справедливості
судового розгляду справ. Лише 11,47% опитаних не змогли дати оцінку діяльності суду.
Частка громадян, не задоволених рівнем спілкування із суддями і працівниками судових
апаратів, склала 10%271. Досить високу оцінку діяльності окремих судових установ
засвідчують також результати локальних опитувань відвідувачів судів: за даними
опитування, проведеного у 2012 р. у Вінницькому апеляційному адміністративному суді,
йому довіряють 87,4 % жителів регіону, на який поширюється юрисдикція суду272, а
діяльність Івано-Франківського апеляційного суду в січні 2013 р. була оцінена
відвідувачами на 4,2 бали з 5-ти можливих273).
Суттєва різниця в результатах наведених досліджень обумовлюється як різною
методологією, застосованою в них, так і обранням різної цільової аудиторії. Якщо фондом
«Демократичні ініціативи» було анкетовано лише 2009 респондентів віком від 18 років у
всіх областях України, Києві й АР Крим, то учасники дослідження Ради суддів України
опитали аж 21028 осіб, які 15 серпня 2012 р. перебували в судах загальної юрисдикції
різних регіонів. У першому випадку було з’ясовано ставлення до суду пересічних
громадян різного віку й соціального статку, а в другому коло респондентів було обмежено
відвідувачами судової установи. Спираючись на наведені результати досліджень, можемо
зробити висновок, що рівень довіри до суду людей, які з різних причин звернулися до суду, є
вищим, аніж пересічної маси громадян (коли невідомо, який відсоток цих осіб мав
270
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особисту нагоду контактувати із судовими органами). Це підтверджується й судовою
статистикою: за 2011 р. суди загальної юрисдикції розглянули по першій інстанції близько
8 млн справ, з яких лише 17 % було оскаржено в апеляційному порядку274.
Цей висновок досить легко пояснити, звернувшись до аналізу подій, що
відбувалися в суспільстві останні декілька років.
По-перше, переважно негативним є загальний інформаційний фон, пов'язаний з
функціонуванням судової влади. Репортажі на ТБ, повідомлення у друкованих ЗМІ містять
однобічні оцінки результатів діяльності окремих судових установ і судової влади у цілому,
перекручені факти, іноді навіть свідоме приниження авторитету окремих суддів. Як
відзначено у зверненні колективу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ, у деяких ЗМІ «огульно шельмуються» всі без винятку
судді і працівники апаратів судів, які в складних умовах величезного фізичного
навантаження і психологічної напруги сумлінно виконують свої обов’язки275. На
українському ТБ останнім часом неможливо побачити позитивні сюжети, пов’язані з
відновленням порушених прав окремих громадян, із присудженням справедливого
покарання у кримінальних справах або зі здобутками судової реформи. Реакція вітчизняної
Інтернет-спільноти на звіряче вбивство родини судді С. Трофімова, що сталося у грудні
2012 р. у Харкові, вразила навіть іноземців276. У зв’язку із цим судді Харківщини
звернулися до спікера Верховної Ради України з проханням провести парламентські
слухання з приводу відповідальності Інтернет-сайтів за достовірність інформації, оскільки
користувачі Інтернет-ресурсів залишають коментарі із закликом до заохочення страти
суддів і розпалювання ворожнечі в суспільстві277.
Вирішити цю проблему, на нашу думку, можливо лише шляхом проведення
системної й цілеспрямованої роз’яснювальної кампанії по підвищенню авторитету суду в
суспільстві. Ми повністю погоджуємося з думкою голови апеляційного суду Хмельницької
області В. Ковтуна, який вважає, що «ніякими заборонами на телепередачі чи висвітлення
резонансних подій в інших ЗМІ, у тому числі й в Інтернеті, позитивних зрушень у
274
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правосвідомості громадян не досягти. Підтримати ідею зміцнення незалежності суддів,
виявити довіру до судів мають передусім представники законодавчої влади, урядовці,
представники всіх впливових політичних сил, інші учасники суспільного життя»278. З
нашого погляду, вагому роль в утвердженні позитивного іміджу суду в соціумі належить
відігравати органам суддівського самоврядування, а також очільникам судових установ.
Зокрема, голови судів, а також спеціально уповноважені працівники апарату судів повинні
постійно інформувати громадськість про результати діяльності судових органів,
роз’яснювати зміст судових рішень по складних, резонансних справах. Але велика
відповідальність при висвітленні судових подій покладається й на журналістів, адже в
Кодексі професійної етики українського журналіста (2002 р.) чітко прописано, що він несе
не лише юридичну, а й моральну відповідальність перед суспільством за правдивість
повідомлень і справедливість суджень, поширених за власним підписом, під псевдонімом
чи анонімно, але з його відома і згоди (п. 6)279. Спеціалізація журналістів та їх належна
підготовка з правових питань теж сприятимуть об’єктивному і всесторонньому
висвітленню інформації про суд.
По-друге, в останні 2–3 роки можна спостерігати таке явище, як «резонансні
справи», тобто кримінальні справи, які отримують неоднозначну оцінку громадськості.
Досудове розслідування по таких справах та їх судовий розгляд супроводжуються
активним обговоренням у ЗМІ, коментарями на Інтернет-форумах і навіть громадськими
акціями регіонального або загальнонаціонального масштабів. Поняття «резонансна
справа» не є нове для світової практики і для України; такі прецеденти мали місце й у
радянську епоху. Однак останніми роками це явище набуло значного поширення і вже
претендує на статус загальнонаціонального феномену. Причин такої прискіпливої уваги
суспільства до кримінальних справ декілька. З одного боку, гучні розслідування
відволікають увагу громадян від таких загальносоціальних проблем, як низький рівень
матеріального забезпечення, безробіття, зростання цін тощо. За приклад наведемо справу
Караванського стрільця Я. Мазурака, смакування подробиць якої восени 2012 р.
закінчилося самогубством підозрюваного, який, імовірно, не витримав громадського
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осуду280. З другого – спроби останньої привернути увагу до окремих злочинів свідчать про
недовіру до правоохоронних органів і суду. Можемо навести низку судових справ, що
підтверджують цю тезу. Найбільш яскравою вважаємо справу О. Макар: жорстоке
зґвалтування й підпал цієї дівчини в березні 2012 р. (яка не витримала таких
«випробувань» і згодом померла), обурили громадськість саме тим, що на початкових
етапах розслідування мали місце спроби загальмувати рух справи, зменшити
відповідальність підозрюваних281. Судовий розгляд справи батька й сина Павліченків,
обвинувачених у вбивстві судді С. Зубкова, із самого початку супроводжується
громадськими акціями в м. Києві та інших містах, на яких мітингуючи закликають
звільнити цих в’язнів. Зараз триває провадження по цій справі в Апеляційному суді м.
Києва282. Рада суддів України й Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
закликали громадськість припинити тиск на суд283.
Громадські акції протесту на рішення судових і правоохоронних органів – доволі
примітна ознака сьогодення. Цікавим є те, що таку реакцію викликають як так звані
«політичні» процеси, пов’язані із засудженням екс-чиновників, так і загальнокримінальні
справи. За результатами вже цитованого опитування фонду «Демократичні ініціативи» й
Центру Разумкова 38% громадян вважають самосуд неприпустимим у будь-якому разі;
35% – упевнені, що він загалом неприпустимий, але в окремих випадках може бути
виправданий; майже кожен 5-й з опитаних (19%) переконаний, що в наших умовах
самосуд – єдиний спосіб здійснити правосуддя284. Ці дані говорять про наявність у
суспільстві небезпечного явища, що полягає у спробі замінити державне правосуддя. Як
справедливо відзначає із цього приводу М. Мельник, «у кожному разі самосуд як форма
протесту проти держави свідчить про наявність великої системної суспільної проблеми.
Завдання держави — не допускати появи такої проблеми, а в разі її виникнення –
280
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невідкладно вжити заходів до її розв’язання»285.
Проблема резонансних справ в Україні, як вбачається, вже вийшла поза керовані
межі. Ця суспільна тенденція спричиняє низку загрозливих процесуальних проблем.
Насамперед від тиражування подробиць кримінальних справ страждають родичі
«злочинців». Коли вина особи у вчиненні суспільно небезпечного діяння ще не доведена, а
рішення суду із цього приводу ще немає, у ЗМІ людина вже «оголошується» особливо
небезпечним злочинцем. Приклади справ О. Макар і Караванського стрілка наочно
показали цей негативний ефект, коли постраждали не тільки підозрювані по справі, а й
також ї їх родичі. У таких випадках з юридичної точки зору має місце порушення
конституційного принципу презумпції невинності, а з морально-етичного боку –
руйнується репутація ні в чому не винних родичів підозрюваних, що негативно
відбивається на їх кар’єрі, психологічному стані тощо.
Такий суспільний розголос негативно відбивається на справедливості й
неупередженості судового розгляду. Адже судді користуються ТБ, читають газети, в яких
висвітлюється інформація про хід розслідування «резонансних» справ. А коли справа
доходить до стадії судового розгляду, суддя вже має певну позицію по ній, сформовану під
впливом ЗМІ. Звісно, процесуальний механізм розгляду справи, передбачений КПК
України, містить усі необхідні гарантії для всебічності й об’єктивності суддів, однак у
даному разі порушується засада суб’єктивної безсторонності суду, що полягає у
внутрішньому ставленні судді до тієї чи іншої події або факту. І якими досконалими не
були б норми закону, повністю виключити вплив цього суб’єктивного аспекту при розгляді
справи, що отримала значний суспільний розголос, доволі складно.
Спроби знайти українськими громадянами непроцесуальні альтернативи інституту
правосуддя підтверджуються й іншими фактами. Так, поширеною є практика написання
скарг на суддів при постановленні ними рішень, не задовольняючих інтереси громадян. На
сьогодні склалося декілька форм підміни інституту оскарження судових рішень, якими
активно користуються пересічні громадяни, а саме подання скарг і звернень: (а) до органів
суддівського самоврядування, (б) до комітету Верховної Ради України з питань
верховенства права і правосуддя, (в) до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі
– ВККС), (г) до Вищої ради юстиції (далі – ВРЮ). І якщо 2 останні інстанції є органами
судоустрою, уповноваженими розглядати й вирішувати випадки порушення суддями
285
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законодавства, накладати передбачені законодавством санкції, то органи суддівського
самоврядування й парламент таких повноважень не мають.
За даними Ради суддів загальних судів за 2012 р., до неї надійшло 414 звернень
громадян, з яких 396 – скарги, пов’язані зі здійсненням суддями процесуальної
діяльності286. У 2013 р. до цієї Ради надійшло 241 звернень громадян, їх представників
та юридичних осіб, значна частка яких стосувалася неправомірних дій суддів. У них
йшлося про упередженість і неетичну поведінку суддів, про їх зневажливе ставлення до
учасників процесу, про неправомірні дії суддів і порушення ними норм матеріального і
процесуального права як під час розгляду справи по суті, так і на стадіях апеляційного
й касаційного оскарження судових рішень. За наслідками розгляду таких звернень Рада
суддів загальних судів надає заявникам відповідні роз’яснення, оскільки розгляд і
вирішення вказаних питань не належить до її компетенції287. До комітету Верховної
Ради України з питань верховенства права і правосуддя щороку надходить 8–9 тис. скарг
на суддів, щоправда, у 2012 р. ця цифра станом на листопад склала лише 5 тис.288
Після судової реформи 2010 р. суттєво зросло число звернень громадян до ВККС і
ВРЮ. Перша за рік реєструє близька 20 тис. скарг щодо неправомірних дій суддів,
переважна більшість із яких після перевірки визнаються неприйнятними. У той же час
чисельність суддів, по справах яких ухвалюється рішення про застосування до них
дисциплінарного стягнення у виді догани, в десятки разів менша. Приміром, у 2011 р.
ВККС України наклала стягнення на 115, у 2012 р. – на 138, а в 2013 – на 101 суддів289.
Схожими є і результати діяльності ВРЮ. За даними цього органу, у 2011 р. до нього
надійшло 8938 звернень громадян, 325 – народних депутатів України, 1313 – від установ,
підприємств та організацій. За цей період членам ВРЮ надано 352 доручення про
перевірку обставин, викладених у зверненнях указаних суб’єктів, у ЗМІ, у пропозиціях
членів ВРЮ стосовно дій 609 суддів. За результатами перевірок ухвалено рішення про
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звільнення за порушення присяги лише щодо 7 суддів 290. У 2012 р. до ВРЮ надійшло 7580
звернень громадян, 393 − народних депутатів України і депутатських запитів, 1014 − від
установ, підприємств та організацій. Загальна кількість доручень, наданих членам Ради у
2012 р., становила 705291. За вказаний період ВРЮ звільнила за порушення присяги 7
суддів у 2011 р. і 16 – у 2012 р. Отже, можемо констатувати, що лише близько 1 %
звернень про суддівські порушення до ВРЮ й ВККС України становлять собою підстави
для реального накладення санкцій на цих фахівців. Переважна ж більшість клопотань
громадян до органів суддівського самоврядування, комітету Верховної Ради України з
питань верховенства права і правосуддя, а також ВРЮ й ВККС України належить
вирішувати в порядку оскарження рішень суду до вищих інстанцій.
За п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України № 8 від 13 червня 2007 р.
«Про незалежність судової влади» виключне право перевірки законності й обґрунтованості
судових рішень згідно з процесуальним законодавством має відповідний суд. Органи, що
вирішують питання про дисциплінарну відповідальність та відповідальність за порушення
присяги судді, законодавчо не наділені повноваженнями оцінювати законність судового
рішення292. Аналогічна позиція викладена й у Рішенні Конституційного Суду України №2рп/2011 від 11 березня 2011 р., згідно з яким, оцінювати процесуальні дії суддів щодо
розгляду конкретної судової справи вправі лише апеляційна й касаційна інстанції при
перегляді судових рішень293.
До того ж існує доволі широка практика адміністративних судів щодо відмов у
розгляді позовних заяв про визнання неправомірними дій суддів України, яка
обґрунтовується тим, що скарги на дії чи бездіяльність суддів при розгляді ними
судових справ у порядку й у передбачених законом випадках розглядаються органами і
посадовими особами, які мають право ініціювати питання про дисциплінарну
відповідальність суддів, ‒ суб’єктами звернення щодо подання про звільнення суддів за
порушення присяги й суб’єктом внесення таких подань, а також органами, що
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здійснюють дисциплінарне провадження щодо суддів. Відповідно до ч. 1 п. 1 ст. 17
КАС України компетенція адміністративних судів поширюється на спори фізичних або
юридичних

осіб

із

суб'єктом

владних

повноважень

щодо

оскарження його

рішень(нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи
бездіяльності. При цьому вимоги позивача до судді при здійсненні ним діяльності щодо
розгляду й вирішення спорів не можуть розглядатися в судовому порядку, оскільки це
порушувало

б

принцип

незалежності

суду(ухвала

Львівського

окружного

адміністративного суду від 26 вересня 2011 р. у справі № 2а-10548/11/1370). Позовні
вимоги щодо дій чи бездіяльності судді, заявлені у зв’язку з відправленням ним
правосуддя, в забезпечення принципу незалежності не можуть розглядатися в судовому
порядку(ухвала Львівського окружного адміністративного суду від 8 лютого 2012 р. у
справі № 2а-1064/12/1370; ухвала ВАС України від 18 квітня 2012 р. у справі № К15882/10).
Іншою альтернативою вітчизняній судовій системі став Європейський суд з прав
людини, який сприймається українцями як своєрідна четверта інстанція, де можна
оскаржити рішення, не виконані в Україні.
Підсумовуючи викладене, зауважимо, що моральний і юридичний обов’язок судді
по незалежному, неупередженому, всесторонньому і своєчасному розгляді справ,
перебуваючи у нього у провадженні, кореспондує суспільним запитам на справедливе
правосуддя. За сучасних умов потреба в задоволенні соціальної справедливості
надзвичайно загострилася. Масові спроби громадського тиску на суд та інші
правоохоронні органи посягають на процесуальну незалежність суддів та слідчих,
негативно позначаються на інтересах учасників судового провадження. На наше
переконання, вирішення цієї гострої проблеми сьогодення має відбуватися у 2-х напрямах.
З одного боку, необхідно посилити відповідальність перш за все журналістів за
несвоєчасне або недостовірне висвітлення інформації про судові процеси. Приміром,
можна надати учасникам кримінального провадження право подавати до слідчого судді
або суду, який розглядає кримінальну справу, клопотання про тимчасову заборону
публікацій у ЗМІ й випуску сюжетів на ТБ про рух процесу. Такі заяви варто
супроводжувати відповідними матеріалами або довідками, що свідчать про негативний
ефект для обвинуваченого або інших учасників кримінального провадження від подібного
оприлюднення. Це не порушуватиме принципу відкритості судової влади, оскільки судові
заборони не матимуть тотального характеру, але підвищать відповідальність журналістів
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при проведенні власних розслідувань і підготовці матеріалів.
З другого боку, слід продовжувати роботу по підвищенню рівня транспарентності
органів кримінальної юстиції. Прес-службам відповідних правоохоронних і судових
установ належить активізувати свою діяльність по наданню інформації про результати
роботи судів, запрошувати журналістів на «дні відкритих дверей» до суду, ініціювати
проведення інтерв’ю з досвідченими суддями, вести роз’яснювальну роботу з
представниками ЗМІ. Особливу увагу підвищенню відкритості своєї діяльності слід
приділяти органам прокуратури і міліції, робота яких на сьогодні не отримує нелажного
висвітлення у вітчизняних ЗМІ та спеціалізованих фахових виданнях. У згаданій
рекомендації № (2010) 12 Комітету міністрів Ради Європи підкреслюється, що
забезпеченню довіри громадськості до суду могла б сприяти наявність постійних
механізмів отримання належної інформації, створених радами суддів чи іншими
незалежними органами (п. 20)294. Про необхідність інформування громадськості про
діяльність органів прокуратури йдеться і у документах Ради Європи, які стосуються
функціонування державних обвинувачів295.
Одночасно й судді з правоохоронцями мають отримати механізмами захисту від
громадського тиску. У суддівському середовищі вже давно лунають пропозиції щодо
створення спеціальних підрозділів при органах суддівського самоврядування – комісій з
питань етики, які могли б розглядати скарги суддів щодо тиску на них, а також складні
ситуації, виникаючі під час відправлення правосуддя, пов’язані з дотриманням суддівської
етики296. Окрім того, слід вітати проект змін до Закону України "Про судоустрій і статус
суддів" щодо посилення державного захисту суддів і працівників апарату судів,
розроблений Радою суддів України, який спрямовано на захист процесуальної
незалежності й безпеки суддів. У ньому посилюється відповідальність органів державної
влади при реагуванні на звернення Ради суддів України, пов’язані із забезпеченням
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Щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки: Рекомендація № R (94)12 Комітету міністрів Ради
Європи від 17.11.2010 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=994_a38. – Заголовок з екрана.
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безпеки останніх, удосконалюється механізм застосування заходів безпеки щодо них297. З
нашої точки зору, саме Рада суддів, як найвищий орган суддівського самоврядування в
Україні, повинна отримати реальні повноваження щодо захисту процесуальної
незалежності суддів.
Наголосимо, оскарження судових рішень має відбуватися виключно в межах
процесуальних механізмів апеляційного й касаційного перегляду. Слід установити
відповідні обмеження щодо подання громадянами скарг до ВККС і ВРЮ до моменту
набуття чинності остаточним рішенням по справі. Інакше кажучи, якщо громадянин
невдоволений змістом судового рішення, йому треба перш за все використати процесуальні
механізми оскарження останнього, а вже потім отримати право повідомити про
неналежну поведінку судді до відповідних дисциплінарних органів. Коли ж громадянин
замість звернення до вищих судових органів, ініціює дисциплінарне провадження щодо
судді або провадження про звільнення його за порушення присяги і відповідні органи
починають розгляд такої скарги, ці дії створюють загрозу процесуальної незалежності
судді. При цьому такі провадження негативно впливають як на розгляд справи в першій
інстанції, так і на її перегляд в апеляційному й касаційному порядку. Щоб усунути відверті
зловживання

з

боку суддів,

можна

встановити

виключні

випадки

ініціювання

дисциплінарного провадження проти судді до завершення розгляду справи, як-от:
затягування розгляду і вирішення справи з вини судді, порушення правил підсудності,
незаконне застосування заходів забезпечення позову тощо.
Стосовно інших правоохоронних органів, то з метою убезпечення їх від надмірної
громадської уваги необхідно створювати правові механізми укріплення процесуальної
незалежності слідчих та прокурорів, проводити внутрішньо відомчу роботу по
підвищенню рівня правової та моральної культури співробітників відповідних органів.
Особливу роль у цьому напрямі набувають документи, присвячені регламентації
професійної етики. Про актуальність даного питання свідчить ухвалення нових кодексів
професійної етики для вітчизняних прокурорів, співробітників органів міліції (2012) і
суддів (2013).
Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. уперше чітко
визначив нормативний статус стандартів етичної діяльності суддів, закріпивши, що
питання етики визначаються Кодексом суддівської етики, затвердженим з’їздом суддів
297

Радою суддів України ініційовано внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів"
(щодо посилення державного захисту суддів та працівників апарату судів) [Електрон. ресурс]. – Режим
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України (ст. 56). Цей документ, ухвалений ХІ з’їздом суддів України 22 лютого 2013 р.
(далі – Кодекс), містить низку рекомендацій суддям в період перебування на посаді щодо
належної поведінки – як службової, так і позаслужбової. У Кодексі вказано, що суддя
повинен:
–

бути прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу

верховенства права, присяги судді, а також високих стандартів поведінки з метою
зміцнення віри громадян у чесність, незалежність, неупередженість і справедливість суду;
–

виконувати свої професійні обов’язки неупереджено, з урахуванням виключно

фактів, установлених на підставі власної оцінки доказів, розуміння закону, верховенства
права, що є гарантією справедливого розгляду справи в суді, незважаючи на будь-які
зовнішні впливи, стимули, загрози, втручання або публічну критику;
–

старанно й неупереджено виконувати покладені на суддю обов’язки, вживати

заходів для поглиблення своїх знань і вдосконалення практичних навичок;
–

здійснювати судочинство в межах і в порядку, визначених процесуальним

законом, виявляти при цьому тактовність, ввічливість, витримку й повагу до учасників
судового процесу та інших осіб;
–

не допускати проявів неповаги до людини за ознаками раси, статі,

національності, релігії, політичних поглядів, соціально-економічного становища, фізичних
вад тощо й не дозволяти цього іншим;
–

виконувати обов’язки судді безсторонньо й неупереджено, утримуватися від

поведінки, будь-яких дій або висловлювань, які можуть призвести до виникнення сумнівів
у рівності професійних суддів, народних засідателів і присяжних при здійсненні
правосуддя;
–

виявляти повагу до права на інформацію про судовий розгляд, не допускати

порушення принципу гласності процесу;
–

надавати засобам масової інформації можливість отримувати інформацію, не

допускаючи при цьому порушення прав і свобод громадян, приниження їх честі й гідності,
а також авторитету правосуддя;
–

утримуватися від публічних заяв, коментувати в засобах масової інформації

справи, які перебувають у провадженні суду, й наражати сумнів на судові рішення, що
набрали законної сили;
–

не розголошувати інформації, що стала відома судді у зв’язку з розглядом

справи;
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–

уникати позапроцесуальних взаємовідносин з кимось із учасників процесу або

його представником у справі за відсутності інших учасників;
–

надавати пріоритет відправленню правосуддя над усіма іншими видами

діяльності;
–

бути прикладом законослухняності298.

Як указано у Правилах поведінки працівників суду, затверджених рішенням
Ради суддів України від 6 лютого 2009 р., № 33, їх метою є встановлення стандартів
моральної цілісності й відповідної поведінки працівників суду, що ґрунтуються на
дотриманні особистої, професійної й організаційної етики задля підтримання
авторитету,

незалежності

й

ефективності

судової

влади,

підвищення

довіри

громадськості до суду. Відповідальність працівника суду перед суспільством
виявляється в тому, що він зобов’язаний:
– бути неупередженим, ефективно, вміло, справедливо, якнайкраще, із розумінням
виконувати всі покладені на нього обов'язки, беручи до уваги суспільні інтереси й
відповідні обставини справи;
– з повагою ставитися до громадян, експертів, свідків, адвокатів, прокурорів,
суддів та інших працівників, бути терплячим, ввічливим та доброзичливим;
– утримуватися від висловлювань своїх оцінок і коментарів щодо рішень суду;
– дотримуватися високої культури спілкування з громадянами, учасниками
судового процесу, суддями і своїми колегами;
– бути привітним, спілкуватися з усіма рівним, спокійним тоном, уникати
надмірної жестикуляції;
– не реагувати на образи, звинувачення або критику з боку громадян, учасників
судового процесу, інших працівників суду аналогічним чином або іншими проявами
агресії, що принижують честь і гідність людини.
Під час виконання своїх посадових обов'язків працівник суду має діяти у
політично нейтральний спосіб. Його поведінка поза судом не повинна викликати
сумніву в його порядності й чесності або негативно впливати на роботу чи репутацію
суду. Працівникові суду належить уникати ситуацій, які можуть загрожувати здоров'ю
й безпеці колег, уникати спричинення шкоди довкіллю. У неробочий час він має
298
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–
Режим
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поводитися так, щоб не зашкодити гідності своєї професії й довірі громадян до суду.
Несумлінне, недобросовісне виконання працівником суду своїх обов’язків або
зловживання наданими правами з огляду на характер порушення можуть бути
підставою для дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності299.
Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури, схвалений
Всеукраїнською конференцією працівників прокуратури та затверджений наказом
Генерального прокурора № 123 від 28 листопада 2012 р., містить 5 основних груп
положень. Так, у Загальних положеннях визначаються завдання Кодексу, серед яких,
зокрема: забезпечення ефективного здійснення працівниками прокуратури своїх
професійних обов’язків на підставі додержання принципів верховенства права, законності,
суспільної моралі та високої культури, підвищення авторитету органів прокуратури та
сприяння зміцненню довіри громадян до неї. Розділ ІІ Кодексу присвячений основним
вимогам до професійної поведінки працівника прокуратури. Зокрема, працівник
прокуратури зобов’язується: поважати права і свободи людини і громадянина; бути
незалежним, самостійним, політично неупередженим, нейтральним і толерантним;
дотримуватися принципів рівності всіх перед законом і презумпції невинуватості; бути
справедливим та об’єктивним; постійно дбати про свою компетентність, професійну честі і
гідність; забезпечувати конфіденційність інформації, яка стала йому відома у зв’язку з
виконанням своїх службових повноважень; утримуватися від виконання незаконних
рішень чи доручень; вживати всіх можливих заходів одо недопущення конфлікту
інтересів; постійно підвищувати свій загальноосвітній та професійний рівень і культури
спілкування; дотримуватися загальноприйнятих норм моралі та поведінки, бути взірцем
добропорядності, вихованості і культури; подавати за місцем роботи декларацію про
майно,

доходи,

витрати

і

зобов’язання

фінансового

характеру

відповідно

до

антикорупційного законодавства; дбати про гідний зовнішній вигляд. У Розділі ІІІ
вищевказаного Кодексу йдеться про основні вимоги до позаслужбової поведінки
працівника прокуратури. Так, в ньому регламентовано заборону поведінки, яка може
зашкодити репутації, обмеження щодо участі працівника прокуратури у політичній
діяльності та сумісництва й ставлення до релігії. Розділ ІV Кодексу присвячений
взаємовідносинам працівників прокуратури з іншими державними органами, учасниками
судочинства та громадянами. Так, у статті 25 визначені засади взаємодії прокуратури і
299

Правила поведінки працівника суд: коментар / підготовлено в рамках співпраці Проекту Агентства
США з міжнародного розвитку (USAID) «Україна: верховенство права» з Державною судовою
адміністрацією України та Радою суддів України. – К.: Б.в., 2010. – 40 с.
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ЗМІ. Зокрема, працівнику прокуратури рекомендується утримуватися від офіційних
висловлювань, міркувань та оцінок з питань, розгляд яких не належить до його
компетенції. Офіційні (письмові та усні) виступи працівника прокуратури у засобах
масової інформації мають бути достовірними та виваженими, зважаючи на те, що вони
можуть розцінюватись як офіційна позиція прокуратури, а дискусії вестися у коректній
формі, не підриваючи авторитету органів прокуратури. Розділ V визначає відповідальність
за порушення Кодексу професійної етики та поведінки працівника прокуратури 300.
Правила поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу
органів внутрішніх справ України затверджені наказом МВС України № 155 від 22 лютого
2012 р. Ці Правила як зібрання основних професійно-етичних норм визначають для
працівника органів внутрішніх справ України: моральні цінності, зобов’язання та
принципи служби в органах внутрішніх справ; професійно-етичні вимоги до службової,
позаслужбової та антикорупційної поведінки; формування єдності переконань і поглядів у
сфері професійної етики та службового етикету, орієнтованих на професійно-етичний
еталон поведінки; регулювання професійно-етичних проблем взаємин працівників, що
виникають у процесі їх спільної діяльності; виховання високоморальної особистості
працівника, яка відповідає етичним нормам і принципам, загальнолюдській і професійній
моралі; взаємодію з трудовими колективами, громадськими організаціями, населенням з
урахуванням норм і принципів професійної та службової етики (п. 1.2.). Особливо
підкреслюється заборона з боку працівників міліції проявів жорстокого або принизливого
ставлення до людей, поважати їх природне право на життя, законні права на свободу
думки, совісті, самовираження, збереження здоров’я, мирне зібрання, володіння майном
тощо (п. 2.1)301.
Варто відзначити, що спільними для вищенаведених правил корпоративної етики є
наступні риси. По-перше, вони базується на загальнолюдських цінностях і спрямовані на
підвищення авторитету й зміцнення репутації працівників відповідних органів у
суспільстві. По-друге, порушення етичних стандартів поведінки може бути підставою для
притягнення осіб, на яких поширюється їх дія, до службової, зокрема дисциплінарної,
відповідальності.
300
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Так, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває
авторитет правосуддя є підставою дисциплінарної відповідальності судді302. Згідно пп. 5 ч.
2 ст. 32 Закону України «Про Вищу раду юстиції» порушення морально-етичних
принципів поведінки судді є підставою для звільнення судді з посади303. Аналіз наведених
положень свідчить, що чинне законодавство чітко не розмежовує, які з указаних порушень є
підставою для дисциплінарної відповідальності, а які – для звільнення, отже, може статися
подвійне покарання судді. Ці питання цілком покладені на розсуд органів, що накладають
санкції на суддів, – на ВРЮ й ВККС України. Практика органів дисциплінарної влади
України свідчить, що порушення Кодексу суддівської етики є підставою для
відповідальності судді, якщо відповідними діями або бездіяльністю порушуються інші
норми і положення чинного законодавства, або відповідне протиправне діяння судді не
передбачене як спеціальна підстава для його відповідальності.
Стаття 30 Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури
встановлює наслідки порушення вимог цього документу. Порушення вимог Кодексу тягне
за собою відповідальність, встановлену законом. З’ясування обставин за фактом
порушення проводиться згідно з вказівкою керівника відповідного органу прокуратури, у
необхідних

випадках

проводиться

перевірка

за

процедурою,

передбаченою

Дисциплінарним статутом прокуратури України та Інструкцією про порядок проведення
службового розслідування в органах прокуратури України. У разі відсутності підстав для
юридичної відповідальності працівника прокуратури керівником органу прокуратури до
нього може бути застосований такий захід морального впливу, як застереження про
припинення неетичної поведінки з попередженням про можливість застосування
дисциплінарного стягнення, про що оголошується колективу прокуратури чи відповідного
структурного підрозділу та складається протокол304.
Відповідно до п. 2.2. Правил поведінки та професійної етики осіб рядового та
начальницького складу органів внутрішніх справ України дотримання норм поведінки,
302
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доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/22/98-%D0%B2%D1%80/print1361285391842250. – Заголовок
з екрану.
304
Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури: схвал. Всеукраїнською
конференцією працівників прокуратури та затверджений наказом Генерального прокурора № 123 від 28
листопада
2012
р.
[Електрон.
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.gp.gov.ua/ua/kodet.html?_m=publications&_t=rec&id=113992. – Заголовок з екрана.

148

149

установлених цими Правилами, є моральним обов’язком кожного працівника органів
внутрішніх справ незалежно від займаної посади та спеціального звання.
Отже,

внутрішньо

корпоративні

норми

професійної

етики

виступають

важливими орієнтирами для професійної та позаслужбової поведінки співробітників
органів кримінальної юстиції. Дотримання етичних приписів – їх невід’ємний
обов’язок, який випливає із конституційно-правового статусу правоохоронних органів
держави. Корпоративна етика, заснована на загальнолюдських моральних імперативах,
є дійовим механізмом забезпечення підзвітності системи кримінальної юстиції
громадянському суспільству та підвищення рівня довіри громадян до неї.
Ефективний

механізм

юридичної

відповідальності

співробітників

органів

кримінальної юстиції виступає необхідною умовою забезпечення довіри суспільства до
відповідних органів влади й легітимації правової системи держави в цілому.
Відповідальність, як властивість особистості, формується у процесі соціалізації в
результаті інтеріоризації соціальних цінностей, норм і правил. Саме тому соціальність
відповідальності, крім багатьох рис, характеризується ступенем зв’язку суб’єктів соціуму
(тобто

громадян).

Суддя,

прокурор,

співробітник

органу

міліції

або

іншого

правоохоронного органу як громадянин є частиною певної соціальної групи, для якої
важливими та значущими є певні моральні установки та імперативи. Дотримання ними як
посадовцями загальновизнаних соціальних правил забезпечує інтерсуб’єктивний зв'язок
між ним та суспільством, тоді як їх порушення служить передумовою його
відповідальності.
Відповідальність є засобом зовнішнього контролю й зовнішньої регуляції
діяльності особистості, яка виконує належне іноді навіть усупереч своєму внутрішньому
бажанню. Указана закономірність є характерною і для юридичної відповідальності
співробітників органів кримінальної юстиції, яка виступає формою зовнішнього контролю
за діяльністю з протидії злочинності.
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3.2. Люстрація як спосіб відновлення довіри до органів кримінальної юстиції в
Україні
Суспільно-політичні події 2014 р. викликали широку дискусію щодо необхідності
люстрації судових та правоохоронних органів, що розгорнулася серед юридичної
громадськості на початку 2014 р. (М. Мельник, В. Онопенко, Я. Романюк, А. Мелешевич,
Є. Захаров та ін.). Були висловлені тези щодо необхідності повного оновлення посадового
складу органів міліції, прокуратури та судів, перегляду засад їх діяльності та притягнення
до відповідальності посадових осіб, винних в ухваленні незаконних і неправосудних
рішень, що призвели до суттєвих порушень прав і свобод людини, до притягнення осіб до
кримінальної відповідальності за політичними мотивами305. Усі ці тези заслуговують на
увагу й потребують наукової оцінки й обґрунтування. Зокрема, важливо дотримуватися
принципів політичної нейтральності, презумпції невинуватості й пропорційності
покарання під час проведення структурних реформ органів кримінальної юстиції. Отже,
метою нашого дослідження є аналіз підстав і процедури люстрації як особливого виду
відповідальності посадових осіб судових та правоохоронних органів.
Люстрація: поняття та базові принципи. Термін «люстрація» (lustratio) у своєму
первинному значенні в греко-римській міфології означав ритуали очищення від моральної
скверни306. На думку вітчизняного юриста В. Андрєєвського, люстрація – це низка
політичних і юридичних заходів, метою яких є ліквідація наслідків попереднього,
ворожого до людини і народу, режиму. Люстрація відбувається при повній зміні
політичної системи суспільства307. Люстрація містить два основні компоненти або, за
словами німецького професора С. Карштедта, «два типи публічного провадження»: поперше, це кримінальне переслідування представників еліти та посадових осіб органів
влади, що становили вище керівництво у системі державного управління минулого
режиму, і, по-друге, це процедури масових розслідувань щодо тих, хто добровільно
співпрацював із минулим режимом, членів партії або службовців державних організацій
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Мельник М. Як повернути правосуддя / М. Мельник [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.judges.org.ua/dig4675.htm. – Заголовок з екрана; Мелешевич А. Люстрацію слід проводити,
поки не загоїлися рани: інтерв’ю / І. Лавриненко [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.judges.org.ua/dig4795.htm. – Заголовок з екрана; Романюк Я. Верховні вимоги до
«люстраторів» / Я. Романюк // Закон і Бізнес. – 2014. – 19 квіт. (№ 16). – С. 2.
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(наприклад, поліції, служби безпеки) середнього та нижчого рангів у бюрократичній
ієрархії308.
Експерти Ради Європи, які аналізували проект Закону України «Про відновлення
довіри до судової системи України», у висновку від 24 березня 2014 р. наголошують на
тому, що люстрація передбачає стабільну ситуацію після конфліктної ситуації, але в
Україні відчувається продовження політичної напруженості, а тому не можна не
враховувати ризику превалювання елементів політичного характеру закону над
юридичними309. При розробленні й упровадженні процедури люстрації слід мати на увазі,
що люстрація – це різновид юридичної відповідальності. Водночас вона містить елементи
відповідальності політичної, наявність яких має урівноважувати ретельно розроблені
процедурні регламенти люстрації, що мають відповідати засадам належної правової
процедури.
В Україні ідея проведення люстрації виникла на фоні тотальної суспільної недовіри
органам кримінальної юстиції та громадянських протестів, які мали місце під час
листопада 2013 – лютого 2014 рр. Результатом «Євромайдану» стала зміна фактична зміна
політичного устрою країни та повне оновлення керівництва держави. Ініціаторами та
активними учасниками люстрації стали представники громадських організацій. Метою
люстраційних заходів в органах кримінальної юстиції має стати викорінення незаконних
практик, що призводять до порушень прав людини і зменшення рівня корумпованості
відповідних посадовців.
На нашу думку, вкрай важливо, щоб люстрація проводилася з урахуванням базових
принципів інституту юридичної відповідальності. Це ідеї та приписи, закріплені в нормах
права або вироблені практикою органів, уповноважених застосовувати заходи юридичної
відповідальності, що відображають сутність та зміст цього інституту. Аналіз чинного
законодавства дозволяє виділити такі базові принципи юридичної відповідальності, як-от:
верховенство права та законність; справедливість та її складники – правова визначеність і
пропорційність (спрівмірність); гуманізм, що проявляється у вимогах індивідуалізації
покарання та його диференціації; урахування базових засад правового статусу особи, яка
притягається до відповідальності (в разі, якщо йдеться про посадову особу органу
308
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державної влади); забезпечення гарантій належної правової процедури для особи, яка
притягається до відповідальності (розумність строків провадження, його змагальність,
презумпція невинуватості судді та ін.). Процедура притягнення має також враховувати
засади публічності та конфіденційності. З одного боку, суспільство має знати про факти
зловживань з боку посадовців, а з другого – має бути забезпечене право особи, яка
притягається до відповідальності, на повагу до її приватного життя та репутації. Важливим
принципом люстрації є те, що вона може діяти тільки обмежений період часу. Як
справедливо підкреслюють Є. Захаров та В. Яровський, люстрація також не може бути
використана при роботі людини в юридичних особах приватного права, профспілках,
громадських

об’єднаннях, політичних

партіях, підприємствах.

Люстрацію
310

здійснювати виключно орган, що володіє відповідними гарантіями незалежності

може

.

Люстрація: європейські стандарти та міжнародний досвід. Відновлення довіри
суспільства до судової гілки влади має відбуватися з урахуванням міжнародних стандартів.
Україна як член Ради Європи взяла на себе зобов’язання створити належні умови для
функціонування судової влади з гарантуванням незалежності, неупередженості та
самостійності судів і суддів. Так, пунктом 11 Висновку № 190 (1995) ПАРЄ щодо вступу
України до Ради Європи передбачено, що незалежність судової влади відповідно до
принципів цієї організації буде забезпечено, зокрема, стосовно призначення та
перебування на посаді суддів311.
Узагальнення змісту європейських документів щодо статусу суддів дає змогу
виділити низку засадничих положень, на яких має будуватися будь-яка процедура
притягнення судді до відповідальності. Це:
(а) норма, відповідно до якої зовнішня незалежність не є прерогативою чи
привілеєм, наданим для задоволення власних інтересів суддів. Вона надається в інтересах
верховенства права та осіб, які домагаються та очікують неупередженого правосуддя.
Незалежність суддів слід розуміти як гарантію свободи, поваги до прав людини та
неупередженого застосування права;
(б) тлумачення закону, оцінювання фактів та доказів, які здійснюють судді для
вирішення справи, не повинні бути приводом для цивільної або дисциплінарної
310

Захаров Є, Яворський В. Концепція проекту закону про люстрацію / Є. Захаров, В. Яворський
[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.khpg.org/index.php?id=1394476141. – Заголовок з
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відповідальності, за винятком випадків злочинного наміру або грубої недбалості;
(в) лише держава може домагатися цивільної відповідальності судді, якщо шкоду
нанесено його діями при здійсненні правосуддя;
(г) тлумачення закону, оцінювання фактів або доказів, які здійснюють судді для
вирішення справи, не повинні бути приводом для кримінальної відповідальності, крім
випадків злочинного наміру;
(д) дисциплінарне провадження може бути ініційоване, якщо суддя не виконав свої
обов'язки ефективно та належним чином. Такі провадження повинен проводити
незалежний орган влади або суд із наданням гарантій справедливого судового розгляду і
права на оскарження рішення та покарання. Дисциплінарні санкції мають бути
пропорційними;
(е) судді не повинні нести особисту відповідальність за випадки, коли їхні рішення
були скасовані або змінені в процесі апеляційного розгляду;
(є) коли суддя не виконує суддівські функції, він може бути притягнутий до
відповідальності згідно із цивільним, кримінальним або адміністративним правом, як і всі
інші громадяни;
(ж) звинувачення або скарга, яка надійшла на суддю під час виконання ним
професійних обов’язків, повинна бути невідкладно й безсторонньо розглянута згідно з
відповідною процедурою. При цьому суддя має право на відповідь і справедливий розгляд;
(з) органом, який ухвалює основні рішення щодо притягнення судді до юридичної
відповідальності, має бути незалежний орган у структурі судової влади, до складу якого
входять більшість суддів. Члени такого органу, які не є суддями, не повинні бути
політиками, членами парламенту, працівниками виконавчої влади, а можуть обиратися з
кола визнаних юристів, професорів університетів із певною тривалістю професійного
стажу, видатних громадян312.
Вищенаведені критерії, яким має відповідати будь-яка процедура притягнення судді
до відповідальності, представляють собою базову модель. Окрім того, існує ще низка
312
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рекомендацій, пристосованих, власне, для люстрації як спеціальної екстраординарної
процедури відповідальності.
У резолюції ПАРЄ № 1096 (1996) «Про заходи щодо позбавлення від спадщини
колишніх комуністичних тоталітарних систем» встановлені критерії, яким мають
відповідати люстраційні або інші адміністративні заходи, які запроваджуються державою:
 люстрація відповідатиме принципу верховенства права, якщо її основною
метою буде усунення загроз щодо основних прав і свобод людини і процесів
демократизації. Помста не може бути метою люстрації. Також неприпустимими є
політичні чи соціальні зловживання в результаті процесу люстрації (п. 12);
 учинені кримінальні діяння мають піддаватися переслідуванню й покаранню
відповідно до чинного кримінального кодексу (п. 7);
 адміністрування люстраційного процесу має здійснюватися спеціально
утвореною комісією у складі шанованих суспільством осіб, які пропонуються главою
держави і затверджуються парламентом (п. 1);
 люстрація повинна бути обмежена лише такими посадами, щодо яких існують
підстави вважати, що особа, яка їх обіймає, може їх використати з метою спричинення
суттєвих загроз правам людини або демократії (п. 4);
 люстрація не може застосовуватися до виборних посад: виборці мають право
обирати на власний розсуд (п. 5);
 люстрація повинна мати суворі обмеження часу як щодо періоду її
виконання, так і щодо періоду, який підлягає перевірці (п. 6);
 дискваліфікація особи на зайняття певної посади внаслідок люстрації не
повинна перевищувати п’яти років, оскільки не слід недооцінювати можливість
позитивних змін у ставленні та звичках особи (п. 7);
 лише особи, які наказували, вчиняли або суттєво допомагали вчиненню
серйозних порушень прав людини можуть бути дискваліфіковані для зайняття певних
посад (п. 8);
 принцип вини має бути індивідуальним, а не колективним, і повинен бути
встановлений у кожному конкретному випадку (п. 12);
 у жодному випадку особу не можна піддавати люстрації без надання всіх
гарантій належної правової процедури, включаючи право на захисника (який має
призначатися, якщо суб’єкт люстрації не може найняти такого захисника), право бути
обізнаним із доказами обвинувачення, право на доступ до всіх наявних обвинувальних та
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виправдувальних доказів, право надавати свої докази, право на відкритий процес, якщо
цього вимагає суб’єкт, право на оскарження до незалежного судового органу тощо) (п. 13).
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, держава, яка
запроваджує люстраційні заходи, повинна гарантувати, що особи, які підпадають під такі
заходи, будуть користуватися усіма процесуальними гарантіями, які передбачені
Конвенцією, при здійсненні будь-якого розгляду, пов’язаного із застосуванням таких
заходів (рішення у справі «Горний проти Польщі» від 8 червня 2010 року, рішення у справі
«Турек проти Словаччини» від 14 лютого 2006 року, рішення у справі «Матиєк проти
Польщі» від 24 квітня 2007 року). Стосовно органу, який має проводити люстраційні
заходи, Європейський суд з прав людини указав, що для того, щоб встановити, чи може
орган, вважатися «незалежним», слід звернути увагу, зокрема, на спосіб призначення його
членів і строк їхніх повноважень, існування гарантій проти тиску зовні та на питання, чи
створює орган видимість незалежного (рішення у справі «Фіндлей проти Сполученого
Королівства» від 25 лютого 1997 року, рішення у справі «Брудніцька та інші проти
Польщі» від 3 березня 2005 року).
У Німеччині люстрація проводилася для остаточної ліквідації діяльності
Міністерства держаної безпеки, у Польщі — для ліквідації наслідків політичної діяльності
КДБ. Перший відбувався таємно від тих людей, яких перевіряли. Це була тиха внутрішня
перевірка на благонадійність. Джерелом проведення люстрації слугували архівні агентурні
матеріали секретних спецслужб. Якщо виявлялося, що людина заплямувала себе
співробітництвом з таємною поліцією, тобто була її агентом, її чекав другий етап –
люстраційний суд. На цьому етапі людина могла скористатися послугами захисника.
Третій етап – винесення судом рішення та його публікація, тобто винесення інформації у
публічну площину з усіма подальшими наслідками.
У Чехії у 1991 р. було прийнято два люстраційні закони, які позбавляли колишню
партійну номенклатуру, співробітників служби державної безпеки та інших прибічників
комуністичного режиму права посідати керівні посади. Тоді перевірці піддали 140 тис.
осіб. Усіх, хто був на певних державних посадах або хотів їх посісти, перевіряли на
предмет співробітництва зі службою держбезпеки313.
Варто зауважити, що в деяких країнах люстрація не отримала належного
суспільного схвалення. Зокрема, люстраційні заходи було скасовано у Словаччині та
313
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Болгарії на підставі рішень відповідних конституційних судів. Естонія, Латвія та Румунія
також відмовилися від запровадження подібних заходів314. У Сербії після проведення
переатестації було звільнено велику кількість суддів, а через кілька років Європейський
суд з прав людини зобов’язав Уряд цієї країни поновити на посадах більшість зі звільнених
служителів Феміди. Висновки в указаних рішеннях свідчать про те, що Європейський суд з
прав людини прискіпливо вивчає процедурні питання проведення перевірок (люстрацій),
закріплені в національному законі, та дає оцінку їх відповідності міжнародним стандартам,
зокрема й у в частині гарантування особі, підданій перевірці (люстрації), всього комплексу
прав, визначених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.315.
У низці своїх рішень Європейський суд з прав людини констатував порушення прав
людини на працю, на повагу до приватного життя та заборони дискримінації при
застосуванні конкретних люстраційних заходів316.
Люстрація суддів або відновлення довіри до судової системи. 8 квітня 2014 р.
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про відновлення довіри до влади в
Україні»317. Цей Закон спрямований на утвердження в суспільстві верховенства права та
законності, відновлення довіри до судової системи України, звільнення з посад осіб, які
виносили рішення, спрямовані на обмеження конституційних прав і свобод громадян, у
тому числі на участь у мирних зібраннях або у зв'язку з участю у мирних зібраннях,
зниження рівня корупції у системі судів загальної юрисдикції.
Закон визначає правові та організаційні засади проведення спеціальної перевірки
суддів судів загальної юрисдикції як тимчасового, посиленого заходу з використанням
існуючих процедур розгляду питань про притягнення суддів загальної юрисдикції до
дисциплінарної відповідальності і звільнення з посади у зв'язку з порушенням присяги з
метою підвищення авторитету судової влади та довіри громадян до судової гілки влади,
відновлення законності і справедливості. Повноваження з проведення перевірки суддів
314
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2008 р. (заява № 3669/03), Матієк проти Польщі від 24 квітня 2007 р. (заява № 38184/03), Любош проти
Польщі від 14 січня 2008 р. (заява № 37469/05), Расмусен проти Польщі від 28 квітня 2008 р. (заява №
38886/05), Горний проти Польщі від 8 червня 2010 р. (заява № 50399/07) та ін.
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надано Тимчасовій спеціальній комісії із перевірки суддів судів загальної юрисдикції, яка
складається із 15 членів.
Зокрема, Законом передбачається, що перевірка суддів проводиться протягом
одного року з моменту формування складу Тимчасової спеціальної комісії. При цьому
заяви про проведення перевірки індивідуально визначеного судді (суддів) можуть бути
подані до Тимчасової спеціальної комісії юридичними або фізичними особами протягом
шести місяців з моменту опублікування у газеті «Голос України» повідомлення про її
створення. Крім того, передбачається низка підстав, за якими суддя суду загальної
юрисдикції підлягає перевірці. Ці підстави можна поділити на три групи. По-перше, це
прийняття ним одноособово або у колегії суддів рішень про обмеження прав громадян на
проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій, обрання запобіжних заходів у вигляді
тримання під вартою в Україні, залишення їх без змін, продовження строку тримання під
вартою, обвинувальних вироків щодо осіб, які були учасниками масових акцій протесту, у
зв’язку з їх участю у таких акціях, а також накладення різноманітних адміністративних
стягнень на таких осіб у період з 21 листопада 2013 р. до дня набрання чинності цим
Законом. По-друге, перевірки проводитимуться у справах, пов’язаних із проведенням
виборів до Верховної Ради України сьомого скликання, скасуванням їх результатів або
позбавленням статусу народного депутата України особи, яка була обрана народним
депутатом України до Верховної Ради України сьомого скликання (перевірка суддів
проводиться за заявою особи, права або інтереси якої були порушені безпосередньо). Потретє, перевірки можливі також щодо суддів, які одноособово або у колегії суддів
розглядали справу або ухвалили рішення з допущенням порушень Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод, що підтвердив Європейський суд з прав людини.
За результатами перевірки суддів Тимчасова спеціальна комісія ухвалюватиме
висновок, який має бути обґрунтованим і який оприлюднюється на офіційному веб-сайті
Вищої ради юстиції. Висновок Комісії про порушення суддею присяги разом із
матеріалами перевірки направляється Вищій раді юстиції для розгляду та прийняття нею
відповідного рішення у строк не більше трьох місяців із дня надходження висновку у
порядку, визначеному законом. Суддя має право на оскарження рішення Вищої ради
юстиції у порядку, визначеному Кодексу адміністративного судочинства України.
Висновок Комісії про порушення суддею присяги є обов’язковим для розгляду Вищою
радою юстиції. Матеріали перевірки Комісії також можуть стати підставою для
притягнення судді до дисциплінарної або кримінальної відповідальності. У разі наявності
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відповідних підстав Комісія спрямовує матеріали до Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України або Генеральної прокуратури України. Якщо підстав для притягнення судді до
відповідальності не виявлено, Комісія припиняє провадження.
Люстрація в інших органах кримінальної юстиції. 18 березня 2014 р. у МВС
України започаткована публічна процедура кадрових призначень на керівні посади в
областях. Всі раніше призначені керівники обласних управлінь міліції та ДАІ звільняються
з посад і переходять у статус виконуючих обов'язки. Люстраційний комітет спільно з
кадровою комісією МВС аналізуватиме роботу керівників на місцях, формувати
пропозиції та подавати їх на розгляд Міністрові. Люстраційний комітет та громадськість
спільно з фахівцями Міністерства проводитимуть публічний відбір кандидатів на зайняття
вакантних та новостворених посад318. Громадське обговорення претендентів на керівні
посади в органах міліції є безмовним позитивом і спрямоване, у першу чергу, на
підвищення якості роботи відповідних підрозділів та їх підзвітності громадянському
суспільству. Особливістю люстрації в органах міліції є те, що попри гучні публічні заяви
окремих посадових осіб, до сьогодні не ухвалено єдиного нормативного документа
відомчого характеру, який визначив би підстави і процедурні особливості проведення
відповідних заходів. Притягнення осіб рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ, винних у порушеннях прав людини, які мали місце під час
громадянських

акцій

протесту,

відбувається

на

підставі

існуючих

механізмів

дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності.
Як захід люстраційного характеру можна розглядати і ліквідацію окремих
підрозділів міліції. Зокрема 25 лютого ліквідовано спеціальний підрозділ громадської
безпеки «Беркут». Цей захід було пов’язано із жорстокістю, яку проявили співробітники
вказаного підрозділу під час акцій громадянського протесту у листопаді 2013 – лютому
2014 рр. Цікаво, що 12 березня 2014 р. Вищий адміністративний суд України своєю
ухвалою визнав незаконними та нечинними накази МВС України «Про затвердження
Положення про підрозділ міліції особливого призначення «Беркут» від 18 травня 2004 р. №
529 та «Про затвердження Положення про спеціальний підрозділ міліції громадської
безпеки «Беркут» від 24 жовтня 2013 р. № 1011. У такий спосіб Вищий адміністративний
суд України фактично визнав незаконною діяльність бійців «Беркуту» під час
318
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«Євромайдану» та практику утворення спеціальних силових підрозділів керівництвом
МВС України. Такі структури мають бути визначені на рівні закону з чітким окресленням
їх завдань і повноважень.
Станом на січень 2014 р. посадовий склад «Беркуту» нараховував близька 4 тис.
осіб. У результаті реорганізації усі бійці мали пройти переатестацію, за результатами якої
деякі з них продовжили роботу в інших підрозділах ОВС. Низка співробітників «Беркуту»
звільнилися зі служби, а деякі були притягнуті до кримінальної та інших видів
відповідальності. Слід констатувати, що рішення про ліквідацію «Беркуту» мало
неабиякий суспільний резонанс через бурхливі суспільно-політичні події, на фоні яких
воно ухвалювалося. Водночас агресивні дії Російської Федерації навесні 2014 р. та події на
сході країни засвідчили значну потребу в наявності кваліфікованих структур
правоохоронних органів, здатних виконувати завдання по захисту суспільного
правопорядку в умовах масових громадських заворушень та загрози зовнішньої агресії.
В Луганські та Донецькій областях предметом люстраційної перевірки стали факти
співробітництва особового складу органів внутрішніх справ із терористичними
угрупованнями, які діяли протягом 2014 р. Так, за даними міністра внутрішніх справ
України А. Авакова, у червні-жовтні 2014 р. в результаті переатестація на Донбасі з
органів внутрішніх справ звільнено близько 3700 міліціонерів. Деякі з осіб, які пройшли
переатестацію, були направлені в зону АТО для протидії терориститам319.
В органах прокуратури люстрація має свої особливості. Як і в органах внутрішніх
справ, у прокуратурі до жовтня 2014 р. не було впроваджено окремих процедур
притягнення співробітників до відповідальності. З одного боку, мала місце ротація
керівного складу органів прокуратури, яка в деяких місцевостях відбувається під
контролем представників громадських організацій. З другого боку, прокурори, які були
причетні до порушення прав громадян на мирні зібрання під час подій, що мали місце
протягом листопада 2013 – лютого 2014 рр., підлягали заходам дисциплінарної й
кримінальної відповідальності на загальних умовах.
Спеціальна процедура люстрації була запроваджена в органах прокуратури та
міліції Законом України «Про очищення влади» № 1682-VII від 16 вересня 2014 р. Згідно
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цього Закону люстрація ґрунтується на принципах верховенства права та законності;
презумпції невинуватості; індивідуальної відповідальності.
Законом № 1682 передбачені такі заходи з очищення влади: (1) встановлення
заборони на зайняття певних посад протягом 10 років з дня набрання чинності Законом №
1682 (тобто до 16.10.24 р.); (2) встановлення заборони строком на 5 років з дня набрання
чинності відповідним рішенням суду щодо конкретної особи найбільш справедливий
спосіб очищення влади; (3) здійснення перевірки на достовірність відомостей про майно та
відсутність вищеназваних заборон, а у разі виявлення підстав – застосування заходів з
очищення (частини 3, 4 ст. 1 Закону).
Під першу заборону підпадає декілька категорій осіб. По-перше, це посадовці, які у
період з 25.02.10 р. по 22.02.14 р. обіймали сукупно не менше одного року визначені
Законом посади. До них відносяться посади: (1) керівника, заступника керівника
самостійного структурного підрозділу центрального органу (апарату) Генеральної
прокуратури України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, МВС, центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову
та/або митну політику, податкової міліції; (2) керівника, заступника керівника
територіального (регіонального) органу прокуратури України, СБУ, МВС, ЦОВВ, що
забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової
міліції в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі; (3) голови обласної, Київської чи
Севастопольської міської державної адміністрації, їх перших заступників, заступників,
голови районної державної адміністрації, районної в місті Києві державної адміністрації.
По-друге, «десятирічна» заборона застосовується до осіб, які обіймали певні посади
у період з 21.11.13 р. по 22.02.14 р. та не були звільнені в цей період з відповідної посади за
власним бажанням. Серед інших це посади: працівника правоохоронного органу, який
брав участь у затриманні осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної
відповідальності відповідно до Закону України від 29.01.14 р. № 737-VII «Про усунення
негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій,
які мали місце під час проведення мирних зібрань» (далі – Закон № 737), Закону України
від 21.02.14 р. № 743-VII «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу
подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили
чинність, деяких законів України» (далі – Закон № 743); працівника правоохоронного
органу, який складав та/або своєю дією сприяв складенню рапортів, протоколів про
адміністративне правопорушення, повідомлень про підозру у вчиненні кримінального
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правопорушення, обвинувальних актів стосовно осіб, звільнених від кримінальної або
адміністративної відповідальності відповідно до законів № 737 та № 743; слідчого органу
досудового розслідування, дізнавача, оперативного працівника, інспектора, який проводив
слідчі та оперативні дії стосовно осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної
відповідальності відповідно до законів № 737 та № 743; працівника органу прокуратури,
який здійснював процесуальне керівництво, вносив подання, погодження, підтримував
клопотання про застосування запобіжних заходів, підтримував державне обвинувачення у
суді стосовно осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності
відповідно до законів № 737 та № 743; судді, який постановив ухвалу про дозвіл на
затримання з метою приводу, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під
вартою, ухвалив рішення про притягнення до адміністративної або кримінальної
відповідальності осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності
відповідно до законів № 737 та № 743.
По-третє, під «десятирічну» заборону можуть потрапити певні посадові особи
органів державної влади. Це особи: (1) які які були обрані і працювали на керівних посадах
Комуністичної партії Радянського Союзу, Комуністичної партії України, Комуністичної
партії іншої союзної республіки колишнього СРСР починаючи з посади секретаря
районного комітету і вище; (2) особи, які були обрані і працювали на керівних посадах
починаючи з посади секретаря ЦК ЛКСМУ і вище; (3) особи, які були штатними
працівниками чи негласними агентами в КДБ СРСР, КДБ УРСР, КДБ інших союзних
республік колишнього СРСР, Головному розвідувальному управлінні Міністерства
оборони СРСР, закінчили вищі навчальні заклади КДБ СРСР (крім технічних
спеціальностей).
Окрім того, усі державні службовці мають пройти перевірку рівня їх життя
задекларованим у фінансовій звітності відомостям. Особи, перевірка стосовно яких
встановила недостовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених
у поданих ними за попередній рік деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру, складених за формою, що встановлена Законом України «Про
засади запобігання і протидії корупції», та/або невідповідність вартості майна (майнових
прав), вказаного (вказаних) в їх деклараціях, набутого (набутих) за час перебування на
посадах, визначених пп. 1 — 10 ч. 1 ст. 2 Закону № 1682, доходам, отриманим із законних
джерел, підлягають звільненню із подальшою забороною протягом 10-ти років обіймати
відповідні посади (визначених ч. 8 ст. 3 Закону № 1682).
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Під другий напрямок очищення влади згідно з ч. 4 ст. 1 Закону № 1682 підпадають
наступні посадові та службові особи, щодо яких набрало чинності рішення суду, яким
встановлено, що вони: (1) обіймаючи відповідну посаду у період з 25.02.10 р. по 22.02.14
р., своїм рішенням, дією чи бездіяльністю здійснювали заходи, спрямовані на узурпацію
влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки,
оборони чи територіальної цілісності України, що спричинило порушення прав і свобод
людини; (2) своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи, спрямовані на
перешкоджання реалізації конституційного права громадян України збиратися мирно і
проводити збори, мітинги, походи і демонстрації або спрямовані на завдання шкоди
життю, здоров’ю, майну фізичних осіб у період з 21.11.13 р. по 22.02.14 р.; (3)
співпрацювали із спецслужбами інших держав як таємні інформатори в оперативному
отриманні інформації; (4) своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи
(та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на підрив основ національної безпеки, оборони
чи територіальної цілісності України; (5) закликали публічно до порушення територіальної
цілісності та суверенітету України; (6) розпалювали міжнаціональну ворожнечу; (7) своїми
протиправними рішеннями, дією чи бездіяльністю призвели до порушення прав людини та
основоположних свобод, визнаних рішенням Європейського суду з прав людини. Цей вид
заборон застосовується виключно у випадках, коли факт протиправної дії (бездіяльності)
посадовця встановлений рішенням суду належної компетенції і це рішення набрало
законної сили.
На виконання положень Закону № 1682 Кабінет Міністрів України прийняв
постанову від 16.10.14 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення
влади», якою встановив, що перевірку достовірності відповідних відомостей щодо
застосування заборон здійснюють: Державна фінансова служба – відомостей декларації,
Служба безпеки України – відомостей щодо заборон, які можуть бути застосовані до осіб,
які були штатними працівниками чи негласними агентами в КДБ СРСР, КДБ УРСР, КДБ
інших союзних республік колишнього СРСР, Головному розвідувальному управлінні
Міністерства оборони СРСР, закінчили вищі навчальні заклади КДБ СРСР (крім технічних
спеціальностей), Державна судова адміністрація України – судових рішень, які є
предметом перевірки за Законом № 1682.
Відомості про осіб, щодо яких застосовано заходи з очищення влади, вносяться до
Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про
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очищення влади», що формується та ведеться Міністерством юстиції України. Цей реєстр
перебуває у вільному доступі в Інтернеті.
Варто відзначити, що питання про належність заходів відповідальності,
передбаченим Законом України «Про очищення влади», до певного виду відповідальності,
є досить складним. Наслідки, передбачені при застосуванні цих заходів, − звільнення з
посади, поєднане із забороною посідати відповідні посади на термін 5 або 10 років, є
досить серйозними. Формально звільнення – це дисциплінарне стягнення, але якщо воно
поєднане із забороною обіймати відповідну посаду, ця ознака наближає її до
відповідальності адміністративної або навіть кримінальної. Деякі заходи з очищення влади
прямо обумовлені притягненням судді до кримінальної відповідальності. Частина 1 статті
55 Кримінального Кодексу України доповнена абзацем другим, згідно якого позбавлення
права обіймати певні посади як додаткове покарання у справах, передбачених Законом
України «Про очищення влади», призначається на строк п’ять років. Отже, люстраційні
заходи, передбачені Законом України «Про очищення влади», поєднують елементи
адміністративно-правових

і

кримінально-правових

санкцій.

Вказаним

Законом

порушується низка важливих принципів – презумпції невинуватості, права людини на
приватність (при проведенні люстраційної перевірки не має постраждати репутація особи),
справедливості та індивідуалізації покарання.
Слід також зауважити, що деякі підстави відповідальності, передбачені Законами
України «Про відновлення довіри до судової влади в України» й «Про очищення влади»,
мають суто політичне забарвлення, оскільки критерієм оцінки певного вчинку певного
посадовця є віднесення його до періоду, коли посаду Президента України обіймала
конкретна особа. Такий підхід у цілому є неприпустимими для формулювання підстави
юридичної відповідальності.
Необхідність доведеності вини кожної особи, яка піддається люстраційним
процедурам, європейськими стандартами визначено як один із ключових критеріїв, що
стосуються процедури люстрації, на чому наголошує Європейська комісія за
демократію через право (Венеціанська комісія) у висновку від 14–15 грудня 2012 року
№ CDL-AD(2012)028 щодо «Закону про люстрацію» колишньої югославської
республіки Македонія (пункт 7). Водночас деякі положення Закону № 1682
встановлюють відповідальність осіб без вини. пунктом 2 частини другої статті 3 Закону
№ 1682-VII членів Вищої ради юстиції (крім Голови Верховного Суду України), членів
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голову Державної судової адміністрації
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України, його першого заступника, заступників, які обіймали зазначені посади в період
з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені в цей період зі
своїх посад за власним бажанням, віднесено до осіб, яким протягом десяти років із дня
набрання чинності цим Законом заборонено обіймати посади, щодо яких здійснюються
заходи з очищення влади (люстрація). Таким чином, установлення для цих осіб як
представників органів судової влади заборони обіймати певні посади в органах
державної влади пов’язується із самим лише фактом зайняття ними у визначений
Законом

№

1682-VII

час

певних

посад.

Фактично

має

місце

колективна

відповідальність за рішення, дії чи бездіяльність Вищої ради юстиції та Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України без доведення індивідуальної вини кожного її
члена.
На виконання Закону України «Про очищення влади» згідно п. 2 Прикінцевих та
перехідних положень Закону України «Про очищення влади» на підставі п. 7-2 ст. 36 КЗпП
України станом на 23 жовтня 2014 р. наказами Генерального прокурора України з органів
прокуратури звільнено 132 прокурорсько-слідчих працівника. Серед звільнених один
заступник Генерального прокурора України, сім прокурорів обласного рівня та 30 їх
заступників, два начальника Головних управлінь та 9 їх заступників. Також під дію Закону
України «Про очищення влади» в органах прокуратури підпадає близько 450
працівників320. Під першу хвилю люстрації у МВС попали 91 співробітника, серед яких –
очільники обласних управлінь та 8 генералів321.
Підсумовуючи викладене, варто зауважити про таке. Люстрація як особлива
процедура відповідальності державних службовців містить як юридичні, так і політичні
складники. Якщо мета і завдання люстрації мають, як правило, політичне забарвлення, то її
процедурні аспекти мають узгоджуватися із загальними засадами належної правової
процедури, такими як справедливість, презумпція невинуватості, індивідуалізація та
пропорційність покарання, забезпечення права обвинуваченого на захист, а також права на
оскарження рішення щодо притягнення особи до відповідальності. Особливу увагу слід
приділити складу й порядку формування органу, уповноваженому накладати заходи
люстраційного характеру. Діяльність останнього має враховувати правовий статус
320

Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України [Електроний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=146102&fp=10. – Заголок
з екрану.
321
У МВС почалась люстрація: "летять голови" генералів і головних міліціонерів областей [Електроний
ресурс]. – Режим доступу: http://tsn.ua/politika/u-mvs-pochalas-lyustraciya-letyat-golovi-generaliv-igolovnih-milicioneriv-oblastey-388765.html. – Заголок з екрану.

164

165

службовців, які притягаються до відповідальності, а також забезпечити усі гарантії
справедливого судового провадження, які передбачені п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод. Підстави та процедурні аспекти люстрації мають бути
чітко визначені у спеціальному законі.
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Розділ ІV. ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ
ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

4.1. Проблеми сучасного стану та реформування системи кримінально-правової
статистики в Україні
Забезпечення

достовірності

емпіричної

бази

є

безперечною

гарантією

ефективності кримінальної політики сьогодення. Аналіз сучасних кримінологічних
досліджень дозволяє виявити суттєві вади в українській кримінальній статистиці. Отже,
необхідний конструктивний діалог про заходи щодо забезпечення достовірності
емпіричної бази кримінальної науки і практики. Науковці пропонують різні варіанти
вирішення цієї проблеми, частина яких знаходить відображення в практичній
діяльності правоохоронних органів. Однак розвиток діалогу залишається актуальним
завданням і на сьогодні.
За визначенням видатного українського кримінолога В. І. Шакуна, кримінальноправова статистика – це галузь статистики, предметом якої є злочинність, її причини,
засоби запобігання їй за кількісними показниками. Ця галузь статистики визначає кількість
виявлених злочинів і злочинців (обвинувачених та засуджених), з’ясовує суттєві обставини
злочинів

і

складає

докладну

соціально-демографічну

та

спеціально-юридичну

характеристику засуджених, встановлює основні тенденції практики боротьби зі
злочинністю — від розслідування злочинів до виконання покарань, а також характеризує
участь громадськості у боротьбі зі злочинністю322. Система її показників побудована
відповідно до стадій кримінального процесу і складається з таких органічно пов’язаних
між собою розділів:


статистика

досудового

розслідування

злочинів

і

кримінальних

проступків;


статистика судового кримінального провадження;



статистика виконання судових рішень у кримінальних справах323.

Кримінальна статистика є частиною державної статистики, тому ведення
статистичного обліку роботи судів здійснюється відповідно до Закону України «Про
322

Кримінальна
статистика
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakony.com.ua/juridical.html?catid=40272. – Заголовок з екрана.
323
Правова статистика: Підручник / За ред. В. В. Голіни. – Х.: Право, 2014. – 252 с. – С. 24.
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державну статистику»324. Державною статистикою, відповідно до ст. 1 цього Закону, є
централізована система збирання, опрацювання, аналізу, поширення, збереження,
захисту та використання статистичної інформації, тобто документованої інформації, що
дає кількісну характеристику масових явищ та процесів, які відбуваються в
економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя суспільства.
Важливо відзначити, що відомості кримінальної статистики також можуть
використовуватися для оцінки ефективності кримінально-правових норм і кримінальної
відповідальності, а також необхідності криміналізації або декриміналізації суспільно
небезпечних діянь325.
До ведення кримінальної статистики висувається низка обов’язкових вимог,
зокрема:


достовірність статистичного матеріалу, що збирається та обробляється;



повнота статистичного матеріалу;



своєчасність і систематичність статистичного обліку;



додержання форми ведення статистичної звітності.

На якість статистичних даних про злочинність впливають наступні чинники:
прихованість

злочинів

від

правоохоронних

органів, яка передусім обумовлена

об’єктивними властивостями діянь та осіб, які їх вчинили, у зв’язку з іншими явищами
дійсності (наприклад, рівнем терпимості населення до правопорушення); криміналізація і
декриміналізація діянь; коло злочинів і злочинців, що підлягають обліку; якість роботи
правоохоронних органів по протидії злочинності.
Основні проблеми збору та узагальнення кримінальної статистики зводяться до
наступного:


високий

рівень

латентності

злочинності,

який

призводить

до

невідповідності реального стану злочинності із тими даними, які фіксуються у звітах
правоохоронних органів;


корупція в органах кримінальної юстиції, унаслідок якої виникає небажання

реєструвати окремі кримінальні правопорушення, які є неочевидними, або у разі
складності справи;

324

Про державну статистику : Закон України від 17.09.1992 № 2614-XII // Відом. Верхов. Ради України. –
1992. – № 43. – Ст. 608.
325
Ермолович, Я. Н. Статистика в военно-уголовном праве [Электронный ресурс] / Я. Н. Ермолович. –
Режим доступа: www.voennoepravo.ru/files/Ermolovich.doc. – Загл. с экрана.
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різність об’єктів статистичного спостереження, за якими ведеться облік

даних про стан злочинності різними правоохоронними органами (це можуть бути діяння
або особи, які вчинили правопорушення; окрім того, складнощі виникають при реєстрації
правопорушень, які складають ідеальну або фактичну сукупність);


відомчий характер статистичного спостереження, який обумовлює вимір

показників ефективності роботи органів кримінальної юстиції кількістю «розкритих»
правопорушень та різні критерії виміру показника їх «розкриття»;


відсутність незалежного позавідомчого контролю за достовірністю даних

органів кримінальної юстиції.
Моделі збирання кримінально-правової статистики: досвід країн ЄС. Аналіз
законодавства країн ЄС свідчить, що там існує дві основні моделі збору кримінальної
статистики: органами кримінальної юстиції (переважно органами внутрішніх справ) і
незалежною спеціалізованою установою, яка не належить до структури правоохоронних
органів.
Так, як відзначає професор О. Ю. Шостко, у ФРН у даний час статистика щодо
стану злочинності готується федеральною кримінальною службою. Статистичні дані
публікуються щороку в друкованому вигляді у другій половині року. Більшість
примірників поширюється серед поліцейських і судових органів, а також серед
університетів. Щорічник поліцейської статистики, починаючи з 1997 р., розміщується на
офіційному сайті. До статистичних відомостей поліції включається інформація про
злочини, що розслідуються нею, у тому числі замахи на злочини, дані про кількість
підозрюваних та жертв злочинів і широке коло іншої інформації. Порушення правил,
злочини проти національної безпеки та випадки порушення Правил дорожнього руху
також входять до цих відомостей. Відомості представлені у формі графіків і таблиць із
відповідними поясненнями326. Модель збору статистичних даних власне органами
кримінальної юстиції функціонує у більшості країн ЄС (у тому числі і в Україні).
Прикладом другої моделі збору статистичних даних щодо злочинності є
Національний інститут статистики Португалії (INE), який узагальнює всі дані з усіх
правоохоронних органів, окрім імміграційної служби. Щороку INE підсумовує дані
кримінальної статистики, що включають загальну кількість правопорушень з детальним
аналізом категорій злочинів і джерел інформації про неї. Крім того, збирається інформація
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про загальну кількість правопорушників і суму збитків від злочинів проти власності в
грошовому еквіваленті, детальний аналіз видів злочинів, а також статі, віку, національності
правопорушників та джерела інформації. Однак інформація базується лише на даних про
злочини, які були розслідувані поліцією суспільної безпеки і республіканською
національною гвардією327.
Як відзначають російські вчені Ю. М. Благовещенський і Г. А. Сатаров, для
того, щоб створити дієву службу кримінальної статистики, необхідно перш за все
визначити місця первинної фіксації головних подій – від повідомлення про можливе
протиправне діяння до відстеження їхніх негативних наслідків: приміром, порушення
кримінальної справи, проведення слідства, передача справи до суду, рішення суду (або
судів різних інстанцій) і весь шлях відбування покарання одним або декількома
правопорушниками, а також усі варіанти зміни відповідної траєкторії руху справи.
Статистичні відомості із цих місць збору інформації мають надсилатися до незалежного
від посадових осіб правоохоронних органів статистичного центра, причому, добір
показників, що збираються, необхідно визначити спільно із представниками установ
кримінології, професійних статистичних служб і незалежними експертами, які
представляють громадянське суспільство328. Утворення незалежного єдиного центру збору
та опрацювання даних щодо кримінальної статистики забезпечить позавідомчий характер
узагальнення відповідних відомостей, що у свою сергу сприятиме підвищенню рівня їх
достовірності.
Кримінальну статистику збирають і на міжнародному рівні. Так, на рівні Ради
Європи здійснюється видання європейського довідника зі злочинності і кримінальної
юстиції (European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics). Перше видання
такого збірника побачило світ у 1999 р. У ньому містилась інформація про злочинність
і систему кримінальної юстиції 36 країн. Друге видання вийшло у 2003 р., третє — у
2006 р., четверте – у 2010 р. Статистичні дані по кожній країні готуються і потім
надсилаються національними кореспондентами до експертної групи довідника. Від
України таким кореспондентом є професор О. Ю. Шостко. Європейський довідник
2006 складається з 4 розділів: даних поліції (про кількість злочинів і кількість
виявлених осіб, а також відомості щодо 5 видів злочинів), прокурорської статистики
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(дані не були оновлені в цьому виданні), статистики засуджених, тюремної статистики.
В останній публікації по можливості були враховані методологічні питання, пов’язані з
проблемами існування різних дефініцій злочинів у різних країнах, особливостями
кримінального процесу, а також власне збиранням статистичної інформації 329.
Радою Європи нещодавно створено CEPEJ – Європейську комісію з питань
ефективності правосуддя (заснована 18 вересня 2002 р. відповідно до резолюції
Комітету міністрів РЄ як експертна організація з питань ефективності функціонування
юстиції в державах — членах РЄ). Такий орган демонструє волю РЄ сприяти
становленню принципу верховенства закону та дотриманню основоположних прав у
Європі на підставі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод,
зокрема ст. 5 («Право на свободу та особисту недоторканність»), ст. 6 («Право на
справедливий суд»), ст. 13 («Право на ефективний засіб юридичного захисту»), ст. 14
(«Заборона дискримінації»).
Завданнями CEPEJ є:


здійснення аналізу судових систем усіх країн — членів РЄ;



виявлення проблем, з якими стикаються держави;



проведення тематичних досліджень;



надання допомоги на прохання держав — членів РЄ;



вироблення рекомендацій, які допомогли б державам удосконалити свої

системи так, щоб вони відповідали двом ключовим принципам правосуддя –
справедливості та ефективності.
До CEPEJ уходять експерти з усіх 47 держав — членів РЄ (по одному від
кожної країни). Переважна більшість фахівців є суддями-практиками. Представники
держав, які не входять до РЄ, беруть участь у роботі CEPEJ як спостерігачі. Крім того,
у рамках CEPEJ діє Лісабонська мережа, заснована в 1995 році як частина правової
програми співпраці для надання можливості різним судовим навчальним органам в
Європі познайомитись один з одним для обміну інформацією з питань, що становлять
спільний інтерес. Із січня 2011 року Лісабонська мережа отримала новий імпульс у
своїй діяльності, доповнюючи CEPEJ. Мережа сприяє реалізації цілей РЄ, зокрема
незалежності та ефективності правосуддя, яке є ключовим елементом у державі і
гарантує права людини. Від України до Лісабонської мережі входить Національна
329
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школа суддів330.
CEPEJ готує тести, збирає й аналізує дані, ухвалює різноманітні акти (звіти,
рекомендації, плани дій тощо), розвиває контакти з кваліфікованими спеціалістами,
громадськими організаціями, науково-дослідними інститутами та інформаційними
центрами, організовує слухання, сприяє мережам юристів. На основі отриманих даних
експерти комісії можуть говорити про існування певних проблем та визначати
конкретні шляхи для вдосконалення функціонування судових систем. Кожні два роки
CEPEJ публікує звіти з детальною оцінкою судових систем держав — членів РЄ, а
також несе відповідальність за управління цим процесом. Звіти базуються на
інформації, яка щорічно готується та направляється до секретаріату CEPEJ
національними кореспондентами кожної з держав — членів РЄ. Національним
кореспондентом CEPEJ від України є начальник відділу міжнародного співробітництва
секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України П. В. Казакевич.
Національний кореспондент упродовж останніх двох місяців календарного року збирає
необхідну статистичну інформацію, отриману від компетентних органів у сфері
судочинства, прокуратури, адвокатури, виконання судових рішень, пенітенціарної
системи, експертного забезпечення судочинства та нотаріату відповідно до питань, що
містяться в єдиному для всіх держав-членів запитальнику CEPEJ331.
Суб’єкти збирання кримінально-правової статистики за законодавством
України.

Збирання

та

обробка

даних

кримінальної

статистики

за

чинним

законодавством покладено на судові та правоохоронні органи.
Так, Генеральна прокуратура України здійснює:
330
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єдиний облік кримінальних правопорушень та прийнятих під час

досудового розслідування рішень, осіб, які їх учинили, та результатів досудового
провадження;


оперативний контроль за додержанням законів під час проведення

досудового розслідування;


аналіз стану та структури кримінальних правопорушень, учинених у

державі.
Керівництво статистичною роботою в органах прокуратури проводиться
Управлінням статистики, організації та ведення Єдиного реєстру досудових
розслідувань, який підпорядковується одному із заступників Генерального прокурора
України. У його структурі функціонують два відділи: відділ організації та ведення
Єдиного реєстру досудових розслідувань і відділ статистичної інформації і аналізу. У
прокуратурах областей створено відділи статистики, ведення Єдиного реєстру
досудових

розслідувань,

які

узагальнюють

статистичну

інформації

про

правопорушення із районів. Вони підпорядковуються безпосередньо прокурору
області.
Основне навантаження з обліку кримінальних правопорушень покладено на
органи внутрішніх справ. Начальники районних і міських відділів внутрішніх справ,
слідчих відділів (відділень, груп) органів внутрішніх справ, а також керівники органів
прокурори несуть персональну службову відповідальність за стан єдиного обліку на
території, на яку поширюється юрисдикція очолюваних ними органів.
Статистичний апарат МВС складається з Управління статистичної інформації та
аналізу, яке є структурною частиною Департаменту інформаційно-аналітичного
забезпечення МВС, управлінь (відділів) інформаційно-аналітичного забезпечення
ГУМВС, УМВС та відділів (секторів) інформаційно-аналітичного забезпечення
районних, міських лінійних управлінь (відділів) ГУМВС, УМВС. На рівні областей
функціонують підрозділи статистики у формі відділів або секторів інформації та
аналізу статистичної інформації. У райвідділах органів внутрішніх справ первинну
статистичну інформацію збирають сектори інформаційно-аналітичного забезпечення.
Відповідно до ст. 146 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» роботу з
ведення судової статистики, діловодства та архіву організовує Державна судова
адміністрація України (у структурі ДСА України ці функції здійснює Управління з
питань судового діловодства, яке складається із Відділу судової статистики та
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діловодства та Відділу з питань інформаційних технологій; на регіональному рівні цю
діяльність здійснює Відділ організаційного забезпечення діяльності судів, судової
статистики та інформаційних технологій територіального управління ДСА). У судових
органах збирання та оформлення статистичних даних здійснює голова суду, який
доручає виконання цієї роботи співробітникам судового апарату (консультантам,
старшим секретарям тощо). Відповідальним за достовірність наданих статистичних
даних, які надсилаються до ДСА України, є голова місцевого суду. Дещо ширші
повноваження щодо цього має голова апеляційного суду, який, згідно із п. 7 ч. 1 ст. 29
Закону контролює ведення та аналіз судової статистики. Аналогічні повноваження має і
голова Вищого спеціалізованого суду. У той самий час, серед повноважень голови
Верховного Суду України положень щодо судової статистики не передбачається.
Таким чином, на голів судів різних рівнів покладено контрольні повноваження щодо
ведення судової статистики.
Особливістю

сучасного

етапу

обліку

кримінальних

правопорушень

є

автоматизація цього процесу. Так, в органах МВС України функціонує інформаційна
підсистема «Кримінальна статистика», яка є складовою Інтегрованої інформаційнопошукової системи ОВС України. В органах прокуратури і досудового розслідування
діє Єдиний реєстр досудових розслідувань, у судових органах – Автоматизована
система документообігу суду. Усі користувачі відповідних електронних систем (тобто
співробітники відповідних органів) отримують спеціальні коди (ключі) для входу в
систему та особистий електронний цифровий підпис.
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» органи
державної влади зобов’язані оприлюднювати інформацію про свою діяльність та
прийняті рішення та систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому
володінні (ч. 1 ст. 14). Варто зазначити, що з моменту набуття чинності цим законом у
2011 р. кількість інформації, яку викладають на своїх офіційних веб-сайтах та
публікують у друкованих виданнях судові органи, значно збільшилась. Також офіційні
статистичні

показники

роботи

органів

прокуратури

оприлюднює

Генеральна

прокуратура України. Найменш прийнятною є ситуація із забезпеченням доступу до
публічної інформації в органах внутрішніх справ, адже ті відомості, які оприлюднюють
органи МВС України, є фрагментарними, їх оприлюднення не є систематичним, а зміст
не відображає усіх основних аспектів роботи цього відомства.
Ефективність роботи органів кримінальної юстиції й кримінально-правова
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статистика. Як справедливо підкреслює російський вчений В. В. Лунєєв, кримінальна
статистика донині залишається основним інструментом управління правоохоронних
органів, що примушує їх задля виживання вживати заходи задля поліпшення
статистичних показників в особистих інтересах, однак в порушення якісних показників
правоохоронної діяльності332.
Дійсно, кримінально-правова статистика імпліцитно включена в процеси
управління правоохоронними органами, а тому значно впливає на кримінальне
матеріальне і процесуальне право, структурну організацію правоохоронних органів.
Елементи

впливу

кримінальної

статистики

виявлені

нами

також

в

області

прокурорського нагляду і відомчого контролю, в комплексі детермінант некорисливої
посадової злочинності.
З цієї передумови випливає, що ступінь достовірності кримінальної статистики
залежить від діяльності правоохоронних органів і процесів управління ними. Іншими
словами, для того щоб вирішувати проблеми забезпечення достовірності кримінальної
статистики, потрібно в першу чергу досліджувати і нейтралізувати ті фактори в
діяльності правоохоронних органів, які обумовлюють їхнє втручання в процеси
формування статистичної звітності, роблять їх зацікавленими в змістовній стороні
звітів про стан злочинності та результати боротьби з нею.
Так, у Великій Британії та США показники діяльності поліції тривалий час
залишалися чинниками, які знижували ефективність її функціонування. Лише у 1980-х
роках їх замінили опитуваннями суспільної думки, які дозволяють оцінювати роботу
поліції в очах населення, яке є споживачем відповідних послуг. Їх результати
публікують на сайтах міністерств внутрішніх справ і юстиції, і вони доступні всім
бажаючим. Саме на ці моніторинги спираються компетентні органи як при підбитті
підсумків діяльності поліції, так і при плануванні її бюджетів. З цією метою в Англії та
Уельсі щорічно опитують близька 40 тис. родин; в США таке опитування проводиться
двічі на рік і охоплює близька 100 тис. родин.
Окрім оцінки діяльності поліції важливим підсумком реалізації даної стратегії
стало поступове усвідомлення того, що ключовим чинником для підвищення
суспільного задоволення роботою поліції є якість повсякденного спілкування її
співробітників із громадянами. Як підкреслив один із британських експертів, «спосіб, у
332 Юридическая статистика [Текст] : учебник / В. В. Лунеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва
: Юристъ, 2004. - 392 с. – С. 76.
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який діє поліція, є не менш важливим, ніж результат, який вона досягає». Очевидно, що
для пересічних громадян більш значущим є особистий досвід спілкування із
представниками правоохоронних органів, ніж відсоток злочинів, які розкрито поліцією
за звітний період333.
З урахуванням викладеного, вітчизняний експерт Д. Кобзін пропонує
запровадити практику опитування громадян з метою виявлення їхнього ставлення до
діяльності органів МВС, яке охопило б широкий спектр питань, зокрема:


відчуття безпеки громадян (страх стати жертвою злочину, страх окремих

місць, груп, конкретних злочинів);


оцінку латентності злочинності (якою є частка злочинів, які не

відображаються в офіційній статистиці; які це злочини і з яких причин вони не
потрапляють до звітів правоохоронців;


оцінку масштабів порушень прав людини (скільки громадян вважає, що їх

права були порушені працівниками міліції)334.
У літературі досить усталеною є теза про те, що одним з найважливіших
показників ефективності роботи поліції є розкриття злочинів. Злочин вважається
розкритим, якщо: встановлена особа, яка його вчинила (незалежно від того,
знаходиться вона під арештом чи у розшуку або померла); правопорушник затриманий
на місці злочину; поліція впевнена у винуватості підозрюваного внаслідок його
зізнання або тяжкості зібраних доказів. Сприятливе ставлення суспільства до поліції
певною мірою пояснюється й тим, що на потерпілого, зазвичай, не впливає нездатність
поліцейських органів розкрити ті чи інші майнові злочини, оскільки законодавство у
багатьох розвинутих країнах (Швеції, Швейцарії, Канади та ін.) покладає обов’язок
відшкодувати збиток, заподіяний злочинцем, не на винну особу (яка може бути і не
встановлена), а на державу335. Щодо України, то за правової позицією Євросуду,
великою проблемою є те, що ефективність роботи міліції в Україні оцінюється за
кількістю розкритих справ.
Отже, про належне виконання органами системи кримінальної юстиції своїх
333

Кобзин Д. Заложники красивых цифр / Д. Кобзин [Текст] // Корреспондент. – 2012. – От 06
апреля. – С. 28.
334
Кобзин Д. Заложники красивых цифр / Д. Кобзин // Корреспондент. – 2012. – От 06 апреля. –
С. 28.
335
Губанов А. В. Эволюция теории и практики института полиции в зарубежных государствах
[Электронний ресурс] / А. В. Губанов. – Режим доступа: http://www.narcom.ru/law/system/27.html. – Загл.
с экрана.
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повноважень має свідчити не виконання т. зв. планів боротьби із злочинністю, а нові
критерії оцінки результатів роботи (з урахуванням європейських стандартів):


дані щодо кількості осіб, провадження в яких не було завершено в строки,

що визначені процесуальним законом;


інформація про обсяг скарг осіб стосовно порушення їхніх прав під час

досудового розслідування;


результати розгляду кримінальних справ у суді;



рівень суспільної довіри до діяльності органів досудового розслідування

чи прокурорів.
Інформація про порушення процесуальних строків та наявність зазначених
скарг має бути доступною для громадських правозахисних організацій. Слід створити
умови для запровадження ефективного механізму суспільного контролю за діяльністю
органів системи кримінальної юстиції. Проведення соціологічних опитувань визначатиме
рівень суспільної довіри до цих органів. Особливу увагу під час реформування треба
приділити системі оцінки та контролю діяльності правоохоронних органів.
Як справедливо відзначається у науковій юридичній літературі, паралельно
офіційним статистичним дослідженням стану злочинності держава повинна сприяти
систематичному

проведенню

загальнонаціональних

віктимологічних

опитувань

населення, що дозволяють репрезентативно порівнювати відомості з різних регіонів та
аналізувати найбільш небезпечні злочини. Такі опитування мають доповнювати і
контролювати статистику, яка збирається в процесі функціонування органів влади, що
здійснюють поліцейську функцію336. Вочевидь, правоохоронці повинні брати до уваги
оцінку їхньої діяльності правозахисними організаціями та соціологічними службами, а
стимулом до підвищення ефективності роботи мусить стати громадська думка.
Керівництво правоохоронних органів повинне залучати до відкритих дискусій
громадських експертів та спеціалістів337.
На нашу думку, однією з найраціональніших пропозицій у аналізованій сфері
за останні роки є Концепція реформування судової статистики та вдосконалення
судової статистичної звітності, висунута Територіальним управлінням державної

336

Благовещенский, Ю. Н. Уголовная статистика в России: состояние и пути реорганизации
[Электронный ресурс] / Ю. Н. Благовещенский, Г. А. Сатаров. – Режим доступа:
http://www.indem.ru/proj/rpf/UgStaRo.pdf. – Загл. с экрана.
337
Канєвський Г. Як реформувати міліцію [Електронний ресурс] / Г. Канєвський. – Режим
доступу: http://www.epravda.com.ua/publications/2014/03/5/421628. – Заголовок з екрана.
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судової адміністрації в Львівській області. Серед ключових заходів покращення системи
кримінально-правової статистики можна виокремити такі:


здійснення на постійній основі оцінювання ступеню відповідності

показників судової статистики основним вимогам якості статистичної продукції, які
рекомендовані Європейською статистичною системою, а саме критеріям релевантності,
точності, своєчасності, пунктуальності, доступності, зрозумілості, послідовності,
узгодженості та порівнянності;


організація цільових заходів (навчання, семінари, стажування тощо) з

метою фахового навчання, удосконалення та оновлення знань та умінь, підвищення
кваліфікації працівників судів, які відповідають за ведення судової статистики та
діловодства на місцях, а також проводити тренінги для відповідальних осіб судів з
використанням зручних і доступних відео - роликів щодо роз’яснення будь-якого режиму
роботи автоматизованої системи документообігу суду;


оптимізувати процес надання даних юридичним особам – зовнішнім

користувачам судової статистики поза межами судової системи України через введення
механізму сталого регулювання співпраці ДСА України з користувачами судової
статистики, а саме, укладання довгострокових угод (або меморандумів про співпрацю)338.
Таким чином, кримінально-правова статистика має можливості, які повинні
братися до уваги як у наукових розробках, так і в діяльності органів кримінальної
юстиції. Достовірна база даних про вчинені кримінальні правопорушення є запорукою
розробки ефективних управлінських рішень центральним апаратам у міністерствах та
відомствах, а також досягнення якісно нового рівня правоохоронної роботи держави.

338

Концепція реформування судової статистики та вдосконалення судової статистичної звітності
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zib.com.ua/ua/print/47788koncepciya_reformuvannya_sudovoi_statistiki_ta_vdoskonalenny.html. – Заголовок з екрана.
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4.2. Перспективи реформування органів кримінальної юстиції в Україні з
урахуванням європейських стандартів
Необхідність системних реформ правоохоронної машини виходить з міжнародних
обов’язків України, в першу чергу, з членства у Раді Європи. Вона повинна виконувати
універсальні вимоги відносно правоохоронної системи країн-учасниць. Одними з основних
є Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи 1402(1999) «Контроль внутрішніх
служб безпеки в країнах-членах Ради Європи», 1713 (2005) «Про демократичний контроль
над сектором безпеки в країнах-членах», Рекомендація Rec (2000) 19 Комітету міністрів
Ради Європи «Роль прокуратури в системі кримінального правосуддя»339. Зокрема,
Рекомендації ПАСЕ (1402 (1999)) містять вимоги відносно необхідності реорганізувати
роботу українських спецслужб340.
Саме судова і правоохоронна системи покликані захищати права людини та
надбання

демократії

цивілізованої

держави.

Проте

реформування

судових

і

правоохоронних органів залежить не лише від концептуального та нормативно-правового
забезпечення їх діяльності. Реформуючи ці системи, потрібно розв’язати низку нагальних
проблем: однією з яких є подолання корупції у судових і правоохоронних органах та їх
комерціалізації, запобігання впливу на їхню діяльність кримінальних і бізнесових структур;
забезпечення прозорості діяльності усієї вертикалі правоохоронних органів для їхнього
керівництва

та

громадських

інституцій;

скорочення

чисельності

працівників

правоохоронних органів з метою підвищення ефективності їх діяльності та рівня
матеріального забезпечення; розробка механізму цивільного демократичного контролю за
діяльністю правоохоронних органів (це забезпечить парламентський контроль та участь у
призначеннях і звільненнях високих посадових осіб правоохоронної системи, а також
звітність перед ними). Подоланню корупції сприятиме і реструктуризоване бюджетне
планування, а також постійне фінансування судових і правоохоронних органів у повному
обсязі. Потрібно також посилити контроль за виконанням законів України, за якими
339
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працівники судових і правоохоронних органів не мають права брати участь у будь-якій
підприємницькій діяльності. Слід зазначити, що виявляється й недостатній рівень
юридичної відповідальності працівників правоохоронної системи.
У листопаді 2013 року Інститут проблем правозастосування при Європейському
університеті

в

Санкт-Петербурзі

оприлюднив

концепцію

комплексної

реформи

правоохоронних органів Росії. Деякі із цих положень можна застосовувати і в Україні,
враховуючи спільність правових систем наших країн. Так, до напрямів удосконалення
діяльності правоохоронних органів російські фахівці відносять такі заходи:
1) боротьба з корупцією всередині органів;
2) наближення правоохоронної діяльності до потреб громадян і конкретних
поселенських спільнот – райони в містах, міста, райони;
3) підвищення підзвітності громадянам;
4) підвищення рівня довіри громадян до правоохоронних органів;
5) усунення негативних наслідків правоохоронної діяльності: незаконного
насильства, фабрикації справ, корупції і здирництва;
6) усунення внутрішніх системних бар'єрів при реєстрації злочинів;
7) перенесення центру уваги на переслідування найбільш суспільно небезпечних
діянь;
8) максимальне усунення правоохоронних органів від бізнесу;
9) підвищення ефективності роботи з охорони громадського порядку і боротьби із
злочинністю;
10) законність

методів

ведення

оперативної

роботи

і

слідства

повинна

забезпечуватися взаємним контролем правоохоронних органів один за одним;
11) за співробітниками правоохоронних органів визнається право добросовісної
помилки. Стимули до приховування таких фактів повинні бути усунені;
12) створення незалежних джерел відомостей про рівень злочинності та активності
правоохоронних органів.
На думку російських фахівців, ключова умова запропонованої реформи полягає у
відсутності додаткових фінансових витрат. Всі новоутворені органи та підрозділи повинні
створюватися з опорою на матеріальну базу ліквідованих підрозділів. Підвищення зарплат
та матеріального забезпечення планується лише за рахунок урізання інших видатків і
скорочення чисельності. Передача функцій на місцевий рівень здійснюється разом з
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фінансуванням341.
Узагальнення пропозицій, висловлених в українській правовій літературі щодо
напрямів реформування органів кримінальної юстиції, дозволяє виділити такі заходи:
(1)

ліквідація податкової міліції та створення замість неї цивільної служби

фінансових розслідувань. Це дозволить скоротити кількість перевірок підприємців та
оптимізувати структуру органів досудового розслідування;
(2)

створення державного бюро розслідувань, яке здійснюватиме досудового

розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, які займають
особливо відповідальне становище відповідно до законодавства про державну службу,
суддями та працівниками правоохоронних органів (передбачено ст. 38 і 216 КПК України);
(3)

скорочення чисельності контролюючих органів та відповідно, зменшення

фінансування цих структур;
(4)

передача непрофільних функцій і підрозділів правоохоронних структур

профільним відомствам або цивільним структурам (приміром, охоронні підрозділи МВС
України, паспортні столи та інші дозвільні служби МВС України тощо);
(5)

переведення внутрішніх військ МВС України до Міністерства оборони

України;
(6)

підпорядкувати МВС України Державну прикордонну службу з метою

забезпечення більш якісного захисту кордону;
(7)

створення трьох рівнів поліції: муніципальної, регіональної та центральної.

Муніципальна поліція відповідає за підтримання громадського порядку на підвідомчій
території, реагує на звернення населення, реєструє їх і залучає поліцію вищих рівнів.
Відповідно, на муніципальний рівень передаються патрульні служби, служби дільничних
та чергові частини. Фінансування, яке надходило з центру, передається місцевим радам.
…голова муніципальної поліції призначався органом місцевого самоврядування. Хоча
можна згадати американський досвід інституту "шерифів", коли шефа поліції обирають
громади. Якщо до муніципальної поліції надійшов сигнал про неважкий злочин чи злочин
середньої тяжкості, такими справами займається регіональна поліція. Регулювання
дорожнього руху на всіх трасах в межах регіону також в компетенції регіональної поліції.
Центр не втручається. Так можна розірвати ланцюг хабарів, які за часів Януковича
стікалися з найбільш віддалених районів до Києва. До компетенції поліції центрального
341
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рівня входять розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів на всій території країни,
боротьба з міжнародною, міжрегіональною та організованою злочинністю. Для виконання
таких функцій створюються підрозділи центральної поліції на регіональному та місцевому
рівнях342;
(8)

створення органів ювенальної юстиції, які виконуватимуть функцію контролю

за злочинністю неповнолітніх;
(9)

розширення повноважень і удосконалення правового статусу присяжних у

кримінальному судочинстві з метою його гуманізації;
(10) оптимізація структури правоохоронних органів за рахунок ліквідації
регіональних підрозділів із повноваженнями, що дублюються (приміром, міських
прокуратур і відділів ОВС у містах із районним поділом).
Важливу роль при реформуванні вітчизняної системи кримінальної юстиції мають
доктринальні позиції європейських експертів. Узагальнення експертних висновків різних
років дозволяє навести наступні рекомендації, висловлені стосовно судової реформи. До
таких належать:
(1) створення незалежного від виконавчої та законодавчої влади органу, який би
відповідав за призначення та кар’єру суддів;
(2) скасування системи, яка передбачає залучення законодавчих або виконавчих
органів до процесу обрання суддів (до ради юстиції). Має бути виключено також
втручання судової ієрархії в процес обрання суддів;
(3) забезпечити інституціональні незалежність Вищої ради юстиції шляхом
удосконалення порядку її формування;
(4) забезпечити віднесення до відання ради суддів (юстиції) питань добору,
заохочення, навчання, кар’єри, імунітету, переведення, дисциплінарної відповідальності та
звільнення суддів;
(5) покласти на судову владу відповідальність щодо організації і контролю за
підготовкою суддів;
(6) зменшити кількість рівнів суддівського самоврядування;
(7) уникнути

дублювання

повноважень

у

різних

органів

суддівського

самоврядування;
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(8) встановити більш пропорційне представництво суддів при обранні делегатів на
з’їзд суддів України та в ради суддів. Замінити принцип «рівного представництва» від
кожної юрисдикції на більший пропорційний спосіб обрання;
(9) забезпечити лише церемоніальну роль Президента у призначенні і звільненні
суддів;
(10) усунути Верховну Раду від призначення суддів;
(11) визначити об’єктивні критерії для розвитку кар’єри судді у рамках безспірного
закону;
(12) визначити на рівні закону підстави для зміщення судді з адміністративної
посади;
(13) позбавити Верховну Раду можливості переводити суддів;
(14) надати повноваження Верховному Суду щодо вирішення колізій у питаннях не
лише матеріального права, а й процесуального права;
(15) забезпечити залучення суддів до ухвалення рішень стосовно управління судами,
визначення судового бюджету та його розподілу на місцевому і національному рівнях.
Передбачити консультації з суддями з приводу планів стосовно будь-яких змін до закону
(про статус суддів), а також з приводу визначення винагороди за працю та їх соціальне
забезпечення;
(16) передбачити, що у тих державах, де існує випробувальний період перед тим, як
приймається рішення про призначення на посаду судді на постійній основі або там, де
суддя призначається на посаду на обмежений визначений строк, що може поновлюватися,
рішення про непризначення на посаду на постійній основі або про непоновлення
призначення може бути винесено лише незалежним органом або на підставі його
пропозиції, рекомендації або погодження з ним чи висловленої ним думки;
(17) установити мережу судів загальної юрисдикції, їх утворення, реорганізацію чи
ліквідацію на рівні закону;
(18) надати Верховному Суду можливість самому вирішувати питання про
прийнятність скарг щодо неоднакового застосування закону;
(19) надати Верховному Суду право вирішувати колізії між трьома юрисдикціями
(цивільною та кримінальною, господарською та адміністративною);
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(20) забезпечити сторонам прямий доступ до Верховного Суду у справах про
порушення Україною міжнародних зобов’язань343.
Узагальнення позиції європейські експерти та інституції стосовно органів
прокуратури дозволяє виділити такі напрямки реформування відповідних органів:
(1) позбавити прокуратуру функції загального нагляду;
(2) позбавити прокуратуру можливості здійснювати загальний захист прав
людини. Переглянути повноваження прокуратури представляти фізичних осіб у суді,
незважаючи на бажання цих осіб. У разі збереження цієї функції, роль прокуратури має
бути субсидіарною і слід передбачити право особи відмовитися від представництва
прокурора;
(3) зосередити функцію захисту прав людини в омбудсмена;
(4) передбачити можливість судового контролю за кожним рішенням прокурора,
яке втручається в основоположні права і свободи людини, включаючи всі дії поза сферою
кримінального обвинувачення;
(5) скасувати повноваження прокурорів оскаржувати рішення в цивільному,
адміністративному і господарському процесі, у тому разі, коли прокурор не брав участь у
справі у попередніх інстанціях;
(6) передбачити повноваження прокурора представляти інтереси особи або іншого
державного органу в суді лише після надання для цього обґрунтувань і після прийняття
таких обґрунтувань судом (у разі збереження у прокуратури функцій представництва);
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(7) зобов’язати прокурорів (на законодавчому рівні) аргументувати свої дії та
забезпечити доступність цих пояснень особам та інституціям, залученим або
заінтересованим у справі;
(8) забезпечити участь прокуратури у розробці свого бюджету. процедура
прийняття бюджету прокуратури в парламенті має передбачати урахування думки
прокуратури щодо свого бюджету;
(9) забезпечити внутрішній та зовнішній контроль та аудит за використанням
коштів прокуратурою. Зовнішній контроль та аудит має бути співмірним з тим, який
застосовується в судах;
(10) встановити недискримінаційні критерії, виконання яких необхідне для зайняття
посади Генерального прокурора і процедури технічної перевірки кандидатів на
відповідність цим критеріям;
(11) Визначити професійну, неполітичну експертизу частиною процесу обрання
Генерального прокурора. Рекомендується розглянути можливість створення комісії з
призначення, яка буде складатися з осіб, що користуватимуться повагою і довірою уряду і
громадськості;
(12) забезпечити призначення Генерального прокурора безстроково або на відносно
тривалий термін без можливості поновлення наприкінці цього терміну. Період його
діяльності на посаді не повинен збігатися з терміном роботи парламенту;
(13) забезпечити чіткі законодавчі критерії дисциплінарної відповідальності та
звільнення Генерального прокурора. Генеральний прокурор повинен мати право на
неупереджений розгляд справи про звільнення, у тому числі перед парламентом;
(14) запровадити процедуру попередньої оцінки кваліфікаційною і дисциплінарною
комісією прокурорів щодо можливих порушень Генеральним прокурором своїх
професійних обов'язків. Така попередня оцінка не є зобов'язуючою для Президента та
Верховної Ради;
(15) скасувати

норму

Конституції,

яка

дозволяє

висловлювати

недовіру

Генеральному прокурору, що має наслідком його відставку;
(16) забезпечити внесок експертів у процес призначення прокурорів;
(17) змінити процедуру добору кандидатів на посади прокурора. Визначити цю
процедуру на законодавчому рівні;
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(18) забезпечити можливість навчання прокурорів протягом усього періоду
професійної діяльності. Виходячи з причин вартості та ефективності, рекомендується
здійснювати спільні зусилля у вигляді спільного навчання для прокурорів та суддів;
(19) забезпечити

засновану на

об’єктивних

критеріях

систему кар’єрного

просування прокурорів в Україні, таких як компетентність і досвід;
(20) забезпечити об’єктивний і справедливий дисциплінарний процес щодо
прокурорів на законодавчому рівні. Забезпечити можливість незалежного і безстороннього
перегляду рішення щодо дисциплінарної справи прокурора;
(21) передбачити право прокурорів представляти свою позицію відповідно до
змагальної процедури у справах щодо звільнення та дисциплінарної відповідальності;
(22) надати можливість розглядати питання дисциплінарної відповідальності
прокурорів раді прокурорів (у системах де існує така рада);
(23) передбачити можливість прокурора звертатися до суду з метою оскарження
застосованих до нього дисциплінарних санкцій;
(24) передбачити об’єктивні критерії притягнення прокурора до дисциплінарної
відповідальності;
(25) внести зміни до законодавства, які б явно виключали, що виправдання особи
може мати наслідком дисциплінарну відповідальність прокурора, якщо тільки такі дії не
були зумовлені великою недбалістю чи були вчинені навмисно;
(26) законодавчо забезпечити можливість прокурора вимагати отримання всіх
інструкцій у письмовому вигляді. твердження прокурора про незаконність інструкції має
бути перевірена судом або спеціалізованим органом, таким як рада прокурорів;
(27) законодавчо передбачити, що усі загальні інструкції і вказівки щодо політики
прокуратури мають публікуватися;
(28) включити до етичних кодексів прокуратури керівні принципи роботи
(прокурора) з медіа;
(29) урегулювати

на

законодавчому

рівні

винагороду

прокурорів,

термін

перебування на посаді та пенсійне забезпечення разом з відповідним віком виходу на
пенсію;
(30) скасувати статтю закону, яка визначає форменний одяг працівників
прокуратури;
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(31) сформулювати і видати керівні принципи роботи прокурорів поза сферою
кримінального права, які б включали рекомендації і приклади хорошої практики344.
Отже, можна виділити наступні напрями реформування органів кримінальної
юстиції:


Розбудова органів ювенальної юстиції. У світовій юридичній науці під

поняттям «ювенальна юстиція» розуміють систему судових і правоохоронних органів,
спеціалізованих державних органів і установ, громадських організацій, які здійснюють
захист прав неповнолітніх, розглядають і вирішують справи про правопорушення
неповнолітніх, здійснюють подальшу реінтеграцію правопорушників в суспільство.
Метою системи органів ювенальної юстиції є підвищення рівня правового захисту
неповнолітніх, зменшення рівня дитячої злочинності та бездоглядності, підвищення
відповідальності держави і суспільства за умови зростання та розвитку дітей, реінтеграція
неповнолітніх правопорушників у суспільство.
Історичний розвиток. Ювенальна юстиція зародилася більше 100 років тому.
Перший суд по справах неповнолітніх було утворено 2 липня 1899 р. у Чікаго (США)
відповідно до Закону штату Іллінойс. Успіхи першого «дитячого» суду сприяли тому, що
протягом наступних 20-ти років аналогічні суди були утворені в інших штатах США,
країнах Європи, а також Азії, Африці, Латинській Америці, Австралії, Новій Зеландії.
Цьому сприяла висока ефективність «дитячих» судів у протидії дитячій злочинності
порівняно із судами загальної юрисдикції. Функціонування судів та інших установ
ювенальної юстиції базується на ідеї гуманізації репресивних заходів держави, які
застосовуються до неповнолітніх правопорушників, коли основною метою є не покарання,
а перевиховання.
Основні засади «ювенальної» філософії. Французи вважають, що у них не так багато
дітей, аби саджати їх у в’язниці. Тому в країні працює тільки одна дитяча виправна колонія
закритого типу, розрахована на 500 місць. До більшості юних правопорушників у Франції
застосовують інші методи покарання, відмінні від кримінального переслідування, яке діє
в Україні. Адже головне — достукатися до дитини, котра завинила, щоб вона усвідомила
свою провину і не повторювала скоєного. Досягнення такого результату можливе в тому
разі, коли підлітком, який має проблеми із законом, опікуються спеціальні працівники
344

Центр політико-правових реформ: судова реформа [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:
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соціальних служб, психологи і шкільні педагоги.
Корисний досвід ювенальної юстиції. В багатьох країнах Європи тривалий час
застосовується новий підхід до реагування на злочини, скоєні неповнолітніми, у вигляді
так званого відновлювального правосуддя, коли судом дається шанс на договірній основі
відшкодувати фізичні, матеріальні й емоційні збитки потерпілому, і у такий спосіб узяти на
себе відповідальність за скоєний злочин, що дуже актуально для неповнолітніх.
Сприйняття своїх вчинків як відхилення від норми, можливість самому виправити те, що
сталося, щиросерде бажання ніколи не повторювати подібної ситуації — головний урок,
який має винести підліток після застосування правосуддям міри покарання. Як наслідок —
дійове розкаяння, усвідомлення своєї вини і розуміння серйозності завданого збитку
потерпілому з наступним його відшкодуванням. Процедури примирення чітко приписані у
процесуальному законодавстві, не тягнуть наслідків судимості для неповнолітнього
правопорушника і становлять дієву альтернативу репресивним заходам кримінальної
юстиції.
Системи ювенальної юстиції у світі. У більшості країн світу зараз діє система
органів ювенальної юстиції. Відповідно до існуючих організаційних моделей розгляду
справ неповнолітніх правопорушників здійснюється: (1) спеціалізованими ювенальним
підрозділами (колегіями, палатами) загальних судів; (2) спеціально утвореною системою
судових установ, яка є частиною судової системи. При цьому назва суду, як і його
компетенція різниться – від розгляду виключно справ про правопорушення і злочини
неповнолітніх до вирішення широкого кола цивільних і кримінальних справ, якщо
учасником правовідносин є неповнолітній а також справ дітей, які випливають із шлюбних
відносин; (3) несудовими органами зі спеціальною компетенцією (приміром, виконавчої
влади). Особливістю систем ювенальної юстиції більшості країн світу є широке залучення
для вирішення відповідної категорії справ громадських і суспільних організацій. Окрім
того, на всіх стадіях провадження по справам неповнолітніх до участі залучаються
психологи, педагоги, співробітники соціальних служб, що робить ці процедури більш
«дружніми» для дитини.
Історична довідка. В СРСР функції ювенальної юстиції фактично були покладені
на несудові адміністративні органи – комісії у справах неповнолітніх (далі – КСН), які
були вперше утворені у 1961 р. КСН у СРСР були наділені широкими повноваженнями із
розгляду справ неповнолітніх, застосування до них заходів виховного впливу, розміщення
їх до виховних установ, вирішення загальних питань захисту прав дітей. Пізніше усі
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справи про адміністративні правопорушення неповнолітніх були передані до компетенції
суду.
У березні 1996 р. спільним наказом голови Верховного Суду України та Міністра
освіти України від № 113/113814 було затверджено «Положення про судових вихователів».
Згідно цього Положення основними завданнями судового вихователя були: (1) участь у
виконанні судових рішень по справам неповнолітніх; (2) усунення причин і умов, які
сприяли скоєнню протиправних дій, профілактика правопорушень; виховання належної
правової культури; (в) виховання неповнолітніх, які скоїли правопорушення, шляхом
формування свідомого ставлення неповнолітніх до Закону; (4) надання батькам
(усиновителям), або опікунам (піклувальникам) допомоги у вихованні їх неповнолітніх
дітей. якого цей інститут створено при судах для здійснення комплексу заходів по
виконанню судових рішень щодо неповнолітніх, їх батьків (усиновителів), опікунів
(піклувальників). Судовими вихователями могли бути особи з вищою юридичною або
педагогічною чи психологічною освітою і досвідом роботи з неповнолітніми і мали
працювати при кожному місцевому суді. Нажаль, зміст Положення не було втілено на
практиці.
Протягом 2000-х років в низці місцевих загальних судів України (зокрема,
Харківської і Київської) областей функціонували проекти модельних ювенальних судів, які
фінансувалися переважно міжнародними неурядовими організаціями і були спрямовані на
впровадження практики примирення неповнолітніх правопорушників із потерпілими і
застосування до них заходів перевиховання і мір покарання, не повязаних із позбавленням
волі. Окрім того, на підставі розпорядження Голови Верховного Суду України з 2001 р. в
судах утворювалися спеціалізовані колегії по розгляду справ неповнолітніх.
Потреба у створенні системи кримінальної юстиції неповнолітніх зумовлена й
тим, що деякі положення чинного законодавства та правозастосовної практики не повною
мірою узгоджуються з міжнародними договорами щодо захисту прав дитини, зокрема
Мінімальними стандартними правилами ООН щодо здійснення правосуддя у справах
неповнолітніх 1985 р. («Пекінські правила») та Конвенцією ООН з прав дитини 1989 р.
Офіційна статистика свідчить про стабільно високий рівень дитячої злочинності. За
даними судової статистики, в 1992 р. за вчинення злочинів було засуджено 13,9 тис.
неповнолітніх, у 1996 р. – 19 тис., у 2000 р. – 20 тис., у 2004 р. – 21,8 тис., у 2006 р. – 13,9
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тис., у 2008 р. – 11, 4 тис., у 2009 р. – 8,6 тис345. У 2011 р. неповнолітніми (або за їх участю)
вчинено 17,8 тис. злочинів, що на 2,9 % більше, ніж у 2010 р.. Від цієї кількості 8,7 тис. –
тяжкі й особливо тяжкі злочини, питома вага яких за розслідуваними справами становила 8
% (у 2013 р. питома вага тяжких злочинів, вчинених неповнолітніми, досягла 54 %, а
особливо тяжких – 2%). До 1516 неповнолітніх застосовано запобіжний захід у виді взяття
під варту. Значна чисельність дітей кожного року стає жертвами злочинів (у 2011 р. –
14469)346. У 2012 р. за вчинення злочинів було засуджено 9 тис. неповнолітніх347, у 2013 р.
– 5, 9 тис. У структурі правопорушень неповнолітніх на першому місці – кражідки, на
другому – грабіж або розбій та незаконне заволодіння транспортними засобами, на
третьому – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів
або прекурсорів, на четвертому – навмисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень.
Цифри свідчать про те, що неповнолітні вчиняють і досить грубі правопорушення. Хоча
питома вага неповнолітніх у загальній чисельності засуджених у 2009 р. склала 5,8 % (у
2008 р. – 6,9%), проте у віці 14 – 16 років вчинили злочин 2,1 тис. неповнолітніх, що
становить третину (33,6%) від усієї цієї категорії засуджених (у 2008 р. – 24,5%)348. У 2013
р. питома вага неповнолітніх засуджених склала 18 %.
Законодавчі передумови становлення ювенальної юстиції в Україні. Перша
Концепція створення і розвитку системи ювенальної юстиції в Україні була розроблена під
егідою Верховного Суду України у 2005 р., однак не отримала офіційного схвалення. У
2010 р. в Міністерстві юстиції утворювалося кілька робочих груп щодо розроблення
програмного документу в цій сфері, які також не мали кінцевого результату.
24 травня 2011 р. Указом Президента України № 597/2011була схвалено Концепція
розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, яка визначає основні
напрями розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх. Реалізація цих напрямів має
посилити відповідальність сім'ї, суспільства та держави за процес виховання і становлення
дітей, забезпечити додержання прав і свобод дітей, які потрапили у конфлікт із законом,
шляхом підвищення рівня їх правового та соціального захисту, зменшити рівень дитячої
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злочинності.
Гуманізація

системи

кримінального

судочинства.

Принцип

гуманізму

кримінального закону проявляється у наявності низки норм і положень, які сприяють
зменшенню тягаря обтяжень, пов’язаних із застосуванням кримінальних санкцій.
Насамперед це: (а) обставини, які пом’якшують покарання (ст. 66 КК України); (б)
звільнення від кримінальної відповідальності (Розділ IX КК України); (в) призначення
більш м’якого покарання, ніж передбачено законом (ст. 69 КК України); (г) звільнення від
покарання та його відбування (Розділ XII КК України); (д) звільнення від відповідальності
та покарання на підставі акту амністії або помилування. Більшість із наведених заходів
застосовується на підставі судового рішення.
Застосування пільгових інститутів кримінального права судом: (а) має відбуватися
виключно у відповідності із законом і принципами права; (б) має виключати вибірковий
характер ухвалення вказаних рішень або мотивування їх політичною доцільністю (зокрема,
в контексті певних політичних процесів або задля досягнення цілей конкретної особи або
групи осіб); (в) не може бути інструментом ухилення від відповідальності й покарання.
Зловживання суддів у цій сфері мають біти підставою їх відповідальності. Порушення
наведених засад застосування пільгових інститутів кримінального права спотворює
принцип невідворотності покарання.
Відповідно до п. 1 ст. 176 КПК модернізовано перелік запобіжних заходів, до яких
віднесено: (а) особисте зобов’язання, (б) особисту порука, (в) заставу, (г) домашній арешт,
(д) тримання під вартою. Важливою гарантією забезпечення права особи на особисту
недоторканність є принцип вибору запобіжного заходу, передбачений цим кодексом. Так,
за статтею 176 Кодексу слідчий, прокурор мусить довести обґрунтованість і необхідність
застосування запобіжного заходу, наводячи при цьому обставини, достатні для
переконання, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176
КПК, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому
найбільш м’яким запобіжним заходом є особисте зобов’язання, а найбільш суворим тримання під вартою, а всі рішення по застосуванню цих заходів ухвалюватиме слідчий
суддя. Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується
виключно в разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не
зможе запобігти ризикам, передбаченим 177 КПК, пов’язаним із переховуванням особи від
кримінального переслідування та продовженням вчинення кримінальних правопорушень
(ст. 183 КПК України).
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Позитивом КПК є те, що остаточне рішення у всіх заходах забезпечення
кримінального провадження практично завжди ухвалюється слідчим суддею. Але те
навантаження, яке випадає зараз на слідчих суддів, може привести до того, що вони будуть
просто автоматично затверджувати позицію прокурорів. Зловживання в нашій правовій
системі змусили законодавця в ст.206 КПК зобов’язати суддю вжити певних заходів щодо
захисту прав та основоположних свобод людини. Так, якщо слідчий суддя отримує з будьяких джерел відомості, які створюють обґрунтовану підозру, що в межах територіальної
юрисдикції суду знаходиться особа, позбавлена свободи за відсутності судового рішення,
яке набрало законної сили, або не звільнена з-під варти після внесення застави в
установленому цим Кодексом порядку, він зобов’язаний постановити ухвалу, якою має
зобов’язати будь-який орган державної влади чи службову особу, під вартою яких
тримається особа, негайно доставити цю особу до слідчого судді для з’ясування підстав
позбавлення свободи. Слідчий суддя зобов’язаний звільнити позбавлену свободи особу,
якщо орган державної влади чи службова особа, під вартою яких тримається ця особа, не
надасть судове рішення, яке набрало законної сили, або не доведе наявність інших
правових підстав для позбавлення особи свободи. Якщо до доставлення такої особи до
слідчого судді прокурор, слідчий звернеться з клопотанням про застосування запобіжного
заходу, слідчий суддя зобов’язаний забезпечити проведення у найкоротший строк розгляду
цього клопотання. Незалежно від наявності клопотання слідчого, прокурора, слідчий суддя
зобов’язаний звільнити особу, якщо орган державної влади чи службова особа, під вартою
яких трималася ця особа, не доведе:
1) існування передбачених законом підстав для затримання особи без ухвали
слідчого судді, суду;
2) неперевищення граничного строку тримання під вартою;
3) відсутність зволікання у доставленні особи до суду.
Викорінення практик незаконного (жорстокого) поводження в органах
досудового розслідування, упорядкування їх структури. Для вітчизняних органів
кримінальної юстиції досить гостро постає проблема насильства та жорстокого
поводження. За даними доповіді правозахисних організацій «Права людини в Україні
2011» у 2011 році було зафіксовано 980 тис. незаконного випадків насильства в органах
ОВС. Як відзначає міжнародна правозахисна організація Amnesty International у 50-й
щорічній доповіді організації «Про стан прав людини у світі» в 2011 році в Україні
зберігалася атмосфера безкарності міліцейського свавілля. Цьому сприяли структурні
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недоліки правоохоронних органів, корупція, порушення, допущені при розслідуванні
злочинів, скоєних співробітниками міліції, – або повна відмова від розгляду (навіть у
випадках, коли надавалися неспростовні докази, в тому числі медичні), утиск і залякування
осіб, що подають скарги. Слід розуміти, що національний превентивний механізм
передусім є інструментом зменшення рівня протиправного насильства саме в місцях
несвободи, в свою чергу громадяни потерпають від жорстокості правоохоронців не тільки
в ізоляторах тимчасового тримання чи кімнатах для затриманих та доставлених. За даними
правоохоронних органів діапазон форм міліцейського насильства надзвичайно широкий –
неправомірне застосування сили співробітниками спецпідрозділів під час акцій протесту,
побиття громадян працівниками патрульної служби чи ДАІ безпосередньо на вулиці,
знущання над доставленими до пунктів дільничних інспекторів міліції. Подібне
різноманіття, в силу багатьох причин, не може бути охоплене засобами національного
превентивного механізму з недопущення катувань.
За даними правозахисних організацій, тортури і знущання використовуються
правоохоронцями не тільки для отримання «явки з повинною», а й з метою примусити
підозрюваного до видачі речових доказів чи заборонених до обігу предметів, надати
інформацію щодо свого оточення, взяти участь у процедурах кримінального провадження
у якості «свого» понятого тощо. До того ж побиття використовується міліціонерами не
тільки у службових цілях для розкриття злочину чи припинення правопорушення – все
частіше насильство застосовується правоохоронцями виключно з метою власного
збагачення, коли за допомогою катувань людину спочатку примушують зізнатися у
вчиненні правопорушення, після чого пропонують «відкупитися від тюрми», обіцяючи за
грошову винагороду не притягувати до відповідальності.
Всього з 2001 по 2012 рр. Європейський суд з прав людини ухвалив 81 рішення
проти України, в яких вказується на недотримання статті 3 Конвенції про захисту прав
людини і основоположних свобод, яка забороняє тортури. В них було констатовано 137
порушень з боку вітчизняних правоохоронних органів. У липні 2012 р. Суд виніс рішення
по справі Богдана Савицького, за яким зобов’язав Україну відшкодувати 154 тис. євро
компенсації за жорстоке поводження у відділенні міліції. Це рекордна сума компенсації,
яку Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив стягнути з влади України349.
349

15 років тому мешканець міста Городенка Івано-Франківської області Богдан Савицький став
жертвою місцевої міліції й близько шести років поневірявся по українських судах та правоохоронних
органах, шукаючи справедливості та притягнення «катів в погонах» до відповідальності. Громадянин
Савицький розповів, як в 1999 році повертався з роботи і був жорстоко побитий міліціонерами. Коли
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У жовтні 2012 р. Верховною Радою України було прийнято Закон України №5409VІ «Про внесення змін до Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини» щодо національного превентивного механізму». Цим Законом Омбудсмен
наділений такими правами: вносити пропозиції стосовно вдосконалення законодавства
України у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина; ознайомлюватися з
документами, у тому числі тими, що містять інформацію з обмеженим доступом, та
отримувати їх копії в органах державної влади, органах місцевого самоврядування,
об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми
власності, органах прокуратури, в тому числі справи, які знаходяться в судах. Для
виконання функцій національного превентивного механізму Уповноважений здійснює
регулярні відвідування місць несвободи без попереднього повідомлення про час і мету
відвідувань та без обмеження їх кількості; проводить опитування осіб з метою отримання
інформації стосовно поводження з ними і умов їх тримання, а також опитування інших
осіб, які можуть надати таку інформацію; вносить органам державної влади, державним
органам, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності,
пропозиції щодо попередження катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що
принижують гідність, видів поводження та покарання; залучає на договірних засадах (на
платній або безоплатній основі) до регулярних відвідувань місць несвободи представників
громадських організацій, експертів, учених та фахівців, у тому числі іноземних.
Вказаним законодавчим актом передбачене залучення представників громадських
організацій, експертів, учених та фахівців до регулярних відвідувань місць несвободи, в
тому числі й тих, що перебувають у підпорядкуванні МВС. Саме участь громадськості у
проведенні подібних візитів, які здійснюються без обмеження їх кількості та попереднього
повідомлення про час і мету відвідування, а також можливість вільного спілкування із
затриманими щодо умов їх тримання та поводження з ними в місцях несвободи мають
стати одними із засобів контролю суспільства за дотриманням державою принципів
прийшов до тями, не відчував ніг, адже, як показав пізніше рентген, у нього були розбиті два хребці.
Відтоді Богдан Савицький не може ходити і його переслідують великі болі та страждання. Однак всі
спроби довести вину міліціонерів у національних судах та органах прокуратури результату не дали.
Звертався навіть до омбудсмена, однак теж безрезультатно. У 2005 році представник пана Савицького
Роман Котик звернувся до Європейського суду з прав людини. За його словами, справа була нескладна,
однак національний суд не давав можливості ознайомлення з матеріалами справи та чинив постійний
тиск на представника. Через 7 років справедливість було відновлено – 26 липня 2012 року. Європейський
судом з прав людини було прийнято безпрецедентне рішення, встановивши з боку України порушення
статті 3, частини 1 статті 6, статті 34 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Суд
зобов`язав державу виплатити потерпілому понад 150 тисяч євро, рекордну грошову компенсацію для
України.
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Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують
гідність, видів поводження та покарання.
За даними Уповноваженого з прав людини В. Лутковської, національний
превентивний механізм засвідчив свій незалежний статус і ефективність, оскільки його
можливості не тільки дозволили розробити методологію і практику моніторингу для
кожного типу місць позбавлення волі, а й змусили державу зробити важливі кроки,
спрямовані на запобігання тортурам і жорстокому поводженню. Відомство В. Лутковської
вже здійснило більше 400 візитів до місць позбавлення волі (лише у 2013 р. їх здійснено
275). Досить дієвою на практиці виявляється співпраця омбудсмана із представниками
неурядових організацій, адже вона дозволяє підвищити рівень довіри до таких візитів, а
також дає можливість більш оперативна реагувати на факти порушень350.
Необхідно законодавчо врегулювати громадський моніторинг за діяльністю органів
внутрішніх справ, особливо на стадії доставлення й затримання людини до
правоохоронного органу. Було б доречно в кожному органі внутрішніх справ створити
сайт про діяльність підрозділу з обов’язковою рубрикою «Мої права порушено». Маючи
вільний доступ, родичі та громадськість зможуть в режимі онлайн повідомити про
неправомірне затримання, дізнатися, що все ж таки сталося з їхніми близькими, надати
інформацію, необхідну для реагування. Відповідним чином урегульована, така форма
контролю за діяльністю міліції, дозволить мінімізувати порушення прав та свобод людини
в органах внутрішніх справ, зробить її більш прозорою.
Відповідно до розпорядження МВС України від 31 березня 2011 р. №329 «Про
додаткові заходи щодо недопущення випадків катування та жорстокого поводження в
діяльності органів внутрішніх справ» в органах МВС слід регулярно проводити наради,
огляди всіх службових приміщень, здійснювати цільові перевірки стану роботи, перевірки
стану дисципліни і законності, організовувати вивчення та узагальнення позитивного
досвіду зарубіжних держав у сфері недопущення катування. У цьому документі слід МВС
України наголошує на необхідності проводити «…службові розслідування за фактами
катувань та жорстокого поводження … протягом однієї доби» та «…уживати вичерпних
заходів щодо збору та закріплення доказів протиправних дій» і застосовувати до «винних
найсуворіші заходи дисциплінарного впливу». Також передбачено негайне повідомлення
органів прокуратури в разі отриманні заяв про застосування катувань або жорстокого
350

Гайдай Ю. Моніторингові візити в місця позбавлення волі привчають керівників установ до того, що
їх можуть перевірити в будь-який момент / Ю. Гайдай // Закон і бізнес. – №45 (1135). – Від 09.11—
15.11.2013 р.
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поводження з обов'язковим долученням до них актів судово-медичного освідування
заявників, пояснень потерпілих і працівників органів внутрішніх справ, на яких потерпілі
вказували, уживати вичерпних заходів щодо збору та закріплення доказів протиправних
дій.
Серед науковців та співробітників правоохоронних органів досить поширеною є теза
про те, що завдяки новому Кримінальному процесуальному кодексу українське
суспільство отримало ефективний інструмент права, що унеможливлює існування
протиправного насильства в органах внутрішніх справ. Однак, на нашу думку, буде
передчасним вважати, що із запровадженням норм Кодексу, співробітники міліції
повністю втрачають мотивацію до застосування насильства. Для цього необхідна
комплексна, більш глибока реформа органів кримінальної юстиції, а також зміна
менталітету правоохоронців.
Відповідно до кримінального процесуального законодавства України, діючого до
набуття чинності нового КПК України, без формального акту про порушення кримінальної
справи було неможливо провести повноцінне розслідування. Проведення допитів, обшуків,
виїмок, експертиз та інших слідчих дій до винесення постанови про порушення
кримінальної справи закон не передбачав.
Положення нового КПК України, які передбачають обов’язковість порушення
кримінальної справи у всіх випадках існування обставин, що можуть свідчити про
вчинення кримінального правопорушення (стаття 214 КПК), дають змогу вирішити
неодноразово констатовану в рішеннях Європейського суду проблему численних відмов у
порушенні кримінальної справи за відповідними скаргами осіб, та провести усі необхідні
слідчі дії, що має вирішити проблему невжиття усіх необхідних слідчих дій для збору
доказів під час проведення розслідування.
Новий КПК України має суттєво зменшити практику застосування позбавлення
волі як запобіжного заходу. Окремим напрямком вирішення проблеми насильства в
органах МВС є встановлення систем відеозапису з архівацією даних в окремих
приміщеннях для проведення допитів, інших слідчих дій і опитувань громадян
оперативними працівниками. Обладнання райвідділів міліції відповідними технічними
засобами розпочалося у 2011 р. Розпорядженням МВС України від 31 березня 2011 р.
№329 підпорядковані працівники зобов’язуються проводити слідчі дії та опитування
громадян виключно в таких приміщення після їх відповідного обладнання.
Правозахисники і співробітники МВС вважають прогресом створення відповідно
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до нового КПК України служби уповноважених з контролю за триманням затриманих. У
штаті міліції передбачено 750 таких посад. Уповноважений повинен зареєструвати
затриманого, переконатися в тому, що на ньому немає слідів побоїв, у разі потреби
забезпечити надання йому медичної допомоги. Роботи цього уповноваженого сприятиме
скороченню випадків насильства в органах міліції.
Правові підстави для дотримання судами права на абсолютну заборону катувань у
кримінально-процесуальному законодавстві визначено в загальному у ст. 22 КПК 1960 р.
Зокрема, відповідно до ч. 3 ст. 22 КПК 1960 р. «забороняється домагатись показань
обвинуваченого та інших осіб, які беруть участь у справі, шляхом насильства, погроз та
інших незаконних заходів». Також згідно з положенням ст. 368 КПК 1960 р. «однобічним
або неповним визнається дізнання, досудове чи судове слідство в суді першої інстанції,
коли залишилися недослідженими такі обставини, з’ясування яких може мати істотне
значення для правильного вирішення справи».
Окремо слід наголосити, що із набранням чинності КПК загальні правила оцінки
доказів судом у кримінальному провадженні чітко врегульовують проблемні питання,
порушені у цьому узагальненні. Так, зокрема, згідно зі ст. 8 КПК кримінальне
провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до
якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст
і спрямованість діяльності держави, при цьому застосовується такий принцип з
урахуванням практики ЄСПЛ.
Відповідно до ч. 2 ст. 11 КПК забороняється під час кримінального провадження
піддавати особу катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує її
гідність, поводженню чи покаранню, вдаватися до погроз застосування такого поводження,
утримувати особу у принизливих умовах, примушувати до дій, що принижують її гідність.
Згідно зі ст. 87 КПК недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного
порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України,
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок
істотного порушення прав та свобод людини. Суд зобов’язаний визнати істотними
порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема, такі діяння, як отримання
доказів внаслідок катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність
особи, поводження або погрози застосування такого поводження (п. 2 ч. 2 ст. 87 КПК).
Згідно з положеннями ч. 3 ст. 87 КПК такі докази повинні визнаватися судом
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недопустимими під час будь-якого судового розгляду, крім розгляду, коли вирішується
питання про відповідальність за вчинення зазначеного істотного порушення прав та свобод
людини, внаслідок якого такі відомості були отримані. У разі встановлення очевидної
недопустимості доказу під час судового розгляду суд визнає цей доказ недопустимим, що
тягне за собою неможливість його дослідження або припинення його дослідження в
судовому засіданні, якщо таке дослідження вже було розпочате (ч. 3 ст. 89 КПК України).
Положеннями частин 6–8 ст. 206 КПК забезпечено дотримання вимог Конвенції та
практики ЄСПЛ у контексті заборони катувань та жорстокого поводження. Зокрема, якщо
під час будь-якого судового засідання особа заявляє про застосування до неї насильства під
час затримання або тримання в уповноваженому органі державної влади, державній
установі (орган державної влади, державна установа, яким законом надано право
здійснювати тримання під вартою осіб), слідчий суддя зобов’язаний зафіксувати таку заяву
або прийняти від особи письмову заяву та: 1) забезпечити невідкладне проведення судовомедичного обстеження особи; 2) доручити відповідному органу досудового розслідування
провести дослідження фактів, викладених в заяві особи; 3) вжити необхідних заходів для
забезпечення безпеки особи згідно із законодавством.
Слідчий суддя зобов’язаний діяти у такому ж порядку незалежно від наявності
заяви особи, якщо її зовнішній вигляд, стан чи інші відомі слідчому судді обставини дають
підстави для обґрунтованої підозри порушення вимог законодавства під час затримання
або тримання в уповноваженому органі державної влади, державній установі. Право не
вживати таких дій надано слідчому судді лише у випадку, коли прокурор доведе, що ці дії
вже здійснені або здійснюються.
До недоліків, які призводили до констатації Європейським судом порушень статті 3
Конвенції у зв’язку з проведенням неефективного розслідування, належать також відмова
визнати особу потерпілим у кримінальній с праві та відсутність доступу потерпілого до
матеріалів розслідування на стадії досудового слідства. Відповідно до статті 55 нового
КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути, зокрема, фізична
особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової
шкоди. Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним
правопорушенням завдана шкода, і у зв'язку з цим вона після початку кримінального
провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого. Права і
обов'язки потерпілого виникають з моменту подання заяви про вчинення щодо неї
кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.
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Наведені положення мають виправити ситуацію, коли потерпілих осіб тривалий час не
визнавали потерпілими у кримінальній справі.
Стаття 221 нового КПК України передбачає можливість ознайомлення з
матеріалами досудового розслідування до його завершення. Це положення разом із
нормами статті 55 КПК України, вказаними вище, має виправити ситуацію щодо
неможливості для сторін кримінального провадження ознайомитись з матеріалами справи
(або дослідчої перевірки) до завершення досудового слідства.
Отже, новий КПК містить ряд інших запобіжників катуванням та поганому
поводженню. Однак все ще зберігається занепокоєння щодо викривленого застосування
положень Кодексу на практиці. Наприклад, відповідно до статті 240 нового КПК результат
слідчого експерименту є окремим видом доказів, таким чином, ніщо не заважає змусити
підозрюваного продемонструвати механізм вчинення злочину (навіть, якщо особа і не
вчиняла жодних протиправних дій) протягом слідчого експерименту, і цей доказ буде
допустимим з формальної точки зору. Також все ще залишається можливість просто
підкинути певні докази підозрюваному, і жоден кодекс не здатен завадити подібній
практиці розслідування кримінальних справ. Тому дуже важливою є роль судів, які
повинні зайняти жорстку позицію при аналізі доказів у справі і відкидати усі з них, які
отримані при сумнівних обставинах.


Оптимізація

кількості
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підвищення моральних, освітніх та інших вимог до них. Перед розвалом СРСР у
радянській міліції служило майже 630 тисяч людей. А населення було понад 293 мільйони.
За даними Держстату, у 2013 р. в Україні проживало 45 439 800 осіб. В Україні налічується
780 співробітників МВС України на 100 тис. населення (за іншими даними – 574
працівники МВС на 100 тис населення)351. У 2014 році на одного міліціонера закладено
57,8 тис грн. Чисельність апарату Міністерства внутрішніх справ за останні кілька років
зросла майже втричі – з 900 осіб до 2700 – заступники, помічники, секретарки. Загальна
чисельність МВС майже вдвічі перевищує чисельність армії – 324,4 тисячі осіб.
Загальносвітовий показник – 300 поліцейських на 100 тис населення. ООН
рекомендує 222 поліцейські (міліціонери) на 100 тисяч жителів країни. У Фінляндії та
Норвегії – 146 – 160 поліцейських, в США – 270, у Німеччині – 321. Вище ніж в Україні
показники тільки в трьох державах світу – в Російській Федерації й Білорусі й (976–1400
351

Хавронюк М. З чого складається держава?/ М. Хавронюк [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:
http://www.pravo.org.ua/index.php/2010-03-06-00-08-13/2010-03-06-00-25-15/628-2012-07-10-20-04-12.
–
Заголовок з екрану.
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стражів правопорядку на 100 тисяч населення). Максимальною нормою в країнах
Центральної та Східної Європи вважається 450 поліцейських. Під час реформування
органів поліції у Грузії кількість її працівників зменшили із 70 до 16 тисяч, і тепер там 355
поліцейських на 100 тисяч населення. За рахунок такого скорочення заробітну плату
силовикам там підняли у кілька разів.
У березні 2014 р. Верховна Рада прийняла закон «Про запобігання фінансовій
катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні», відповідно до
якого буде ухвалене рішення про скорочення чисельності правоохоронних органів на 10 %:
МВС – на 79400 осіб (з 324 400 до 245 000), прокуратури – на 2 263 осіб (з 22 630 до 20
367), Служби безпеки України – на 3 350 осіб (з 33 500 до 30 150)352. Це рішення було
зумовлене фінансовою кризою та необхідністю економії державних коштів353.
Відповідно до статистичних даних в Україні на початок 2014 р. нараховувалося від
25 до 27 прокурорів на 100 тисяч населення. У США та Німеччині цей показник складає
відповідно 7 і 5. Середній показник по Європі – 10. Випереджає Україну нас за цим
показником лише Росія: 32 прокурори на 100 тисяч населення354.
Суддів у деяких державах припадає на 100 тис. жителів: в Англії та Уельсі – 5,
США – 7, Молдові – 9, Швеції, Італії – 10, Росії, Румунії – 15. В Україні ж 17 суддів на 100
тис. жителів, що є дуже високим показником.
За висновками відомого українського правника М. Хавронюка, Україна має явні
ознаки поліцейської держави, оскільки від зовнішнього ворога її захищають лише 255 тис.
осіб (Збройні сили, Державна прикордонна служба, війська Цивільної оборони, Служба
зовнішньої розвідки, Державна спеціальна служба транспорту), а від «внутрішніх загроз»
удвічі більше — 477 тис. (МВС, внутрішні війська, Служба безпеки, УДО, Державна
пенітенціарна служба, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації,
352
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Режим
доступу:
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прокуратура)355.
У законопроекті Кабінету Міністрів від 04 грудня 2014 р. пропонується встановити
такі нормативи щодо чисельності суддів і працівників інших органів кримінальної юстиції:
1. 300 працівників міліції на 100 тисяч населення (прогнозоване скорочення штату
ОВС – з 245 до 135 тисяч);
2. 20 прокурорів на 100 тисяч населення (прогнозоване скорочення штату органів
прокуратури – з 14580 до 9060 осіб);
3. 1,66 посади судді на 10 тис. населення.


Децентралізація органів міліції. Актуальність даного напрямку реформ

зумовлена тим, що традиційні стратегії поліцейської діяльності вже не задовольняють
суспільство, яке розвивається в демократичному напрямі356. Д. Грін зазначає, що більшість
поліцейських відомств відчуває інформаційний голод, не може точно ідентифікувати
проблеми. Часто їм бракує адміністративної та культурної гнучкості для миттєвого
реагування на обстановку, що швидко змінюється357.
Правоохоронні органи багатьох країн узяли на озброєння і сьогодні активно
реалізовують так звану модель «Community Policing», що є синтезом традиційних тактик
боротьби зі злочинністю та участі громадськості у цій роботі. «Community Policing», по
суті, стала новою філософією поліцейської діяльності, за якою поліція сформована згідно з
принципом децентралізації її структури, діє на проактивній основі в тісній співпраці з
громадянами, спільно визначаючи проблеми та розв’язуючи їх. Відповідно до цієї моделі
відбулися зміни в роботі з персоналом поліції. Дослідження переконують, що за такої
концепції підвищується задоволеність поліцейських своєю роботою, позитивно змінюється
мотивація їхньої праці, розширюється роль працівників поліції в суспільстві,
поліпшуються взаємини як між самими поліцейськими, так і між поліцейськими й
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200

201

громадянами358. Проте правоохоронна система України щільно суміщена з військовою
організацією та утворює з нею єдиний сектор безпеки359.
Наприклад, про ефективне реформування правоохоронних органів у Німеччині
свідчить створена Центральна психологічна служба поліції Баварії, яка швидко та гнучко
реагує на актуальні потреби практичних підрозділів. Так, у цій країні жодне планування
великих заходів або акцій не обходиться без участі психологів у робочій групі або
оперативному штабі поліцейських сил360.
Досвід Франції свідчить про функціонування поліції наближення – неозброєного
органу

правопорядку.

Французька

поліція

наближення

(проксиміте)

–

форма

децентралізованої поліції, яка віддає перевагу переконанню, профілактиці та співпраці з
громадою, а не застосуванню примусових заходів. Вона максимально спирається на
розвиток системи патрулів. Її працівник згідно з чітко визначеними функціями планує свою
роботу, яка є більш творчою, ніж у того ж таки дільничного. Наприклад, на дільниці
поліцейського наближення проходить автотраса, і в одному з її місць постійно трапляються
ДТП. Завдання офіцера – вжити всіх заходів, щоб зняти проблему, відреагувати на потреби
громади. У процес планування досягнення цієї мети ніхто з керівництва не втручається.
Фахівець проксиміте є самостійним у виборі інструментарію, який зрушить тривожну
ситуацію361.
Цікаво, що у відділі поліції наближення зазвичай довідок про виконану роботу не
складають – про темп та якість роботи офіцера можна довідатися з окремого графіка, де
позначаються індикатори ситуації з моменту початку її вирішення і до сьогодні362. Отже,
все це свідчить про якість та ефективність роботи такої поліції.
Класичний приклад децентралізованих органів поліції становить США, де органи
поліції децентралізовані за територіальною ознакою. Повноваження чітко розподілені між
федеральним рівнем, рівнем поліції штату і муніципальними підрозділами. Один від
одного ці рівні незалежні. Це не тільки підвищує ефективність розслідувань, але й
358
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перешкоджає формуванню єдиних корупційних вертикалей в правоохоронних органах.
Федеральний рівень – ФБР, управління по боротьбі з наркоторгівлею і т.д. – розслідує
тільки великі федеральні злочини. Головне навантаження з підтримання правопорядку
припадає на поліцію штатів і міст.
Зарубіжний

досвід

свідчить,

зокрема,

Польщі,

що

переважна

більшість

правоохоронців працює в структурах, підпорядкованих місцевим органам влади
(відповідно воєводствам, округам, графствам і місцевим владам), у компетенції яких є
адміністративні правопорушення і нетяжкі злочини. Саме місцеві органи влади (переважно
представницькі) затверджують на посадах начальників управлінь поліції та поліцейських
дільниць і приймають рішення про їхнє звільнення. У Польщі щонайменше раз на рік
начальники поліції подають звіти про свою роботу, інформують воєводу (керівника
регіону), окружну місцеву владу про стан громадського порядку на своїй території.
В Чехії досить вдалою була децентралізації поліції. Створена муніципальна поліція,
підпорядкована мерам, але більших повноважень у неї немає. В основному міські
поліцейські підтримують правопорядок на вулицях і транспорті. Муніципальні інспектори
поліції

не

мають

права

на

арешт

оцінками експертів, чеська децентралізація поліції –

або

власне
одна з

розслідування.
найбільш

За

вдалих на

пострадянському просторі. Рівень довіри населення до поліції – 58%.
В Україні також варто впроваджувати подібний досвід. Виключно громади повинні
мати повноваження забезпечувати порядок і безпеку на території населених пунктів і
об’єктів місцевого значення (автошляхи, озера, парки, ліси). Керівництво місцевої поліції
необхідно обирати громадою або місцевої радою, а особовий склад погоджувати зі
спеціальними комісіями за участі громадськості.
Держава повинна залишити за собою розслідування правопорушень і забезпечення
безпеки на об’єктах регіонального і державного значення.
Місцева поліція має складатися з: служби дільничних інспекторів;

служби

патрулювання;
Основні процедурні повноваження місцевої поліції мають зводитися до наступного:
(1) в кримінальному провадженні:
затримання підозрюваних осіб і передання їх Кримінальній поліції;
зберігання слідів кримінального правопорушення до прибуття Кримінальної
поліції;
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виконання доручень Кримінальної поліції та інших уповноважених органів в
межах, передбачених КПК;
(2) в провадженні щодо адміністративних правопорушень – вирішення справ про
адміністративні правопорушення, передбачені законом.
Посилення зв'язку органів кримінальної юстиції із громадянським суспільством.
У сучасній науковій юридичній літературі поширеною є концепція «активної юстиції» (О.
Костенко), згідно з якою діяльність державних органів, уповноважених на протидію
злочинності, має бути спрямована на активне виявлення злочинних проявів у всіх сферах
суспільного життя шляхом застосування не лише інструментів, передбачених для цього
нормами кримінально-процесуального законодавства, а й інструментів, за є в арсеналі
сучасних соціальних технологій. Зокрема це стосується такого інструменту, як метод
«аналітичного скрінігну» злочинності, у тому числі злочинності корупційної. Цей метод
полягає в тому, щоб за допомогою аналізу соціальних (політичних, економічних, правових,
моральних) явищ, які мають місце в суспільному житті, ідентифікувати злочинність, тобто
виявити ознаки ураженості нею тих чи інших сфер життя. На підставі цього аналізу можна
забезпечити активну форму кримінально-процесуального реагування на злочинні прояви,
запровадити соціальні технології у протидії злочинності363.
До критеріїв оцінки прозорості в діяльності органів кримінальної юстиції можна
віднести наступні:
(1)

Висвітлення відомостей про результати діяльності органів кримінальної

юстиції у засобах масової інформації;
(2)

Наявність власного Інтернет-сайту;

(3)

Розгляд

звернень

громадян

в

порядку,

передбаченому

чинним

законодавством та з дотриманням відповідних строків;
(4)

Наявність у штаті органу кримінальної юстиції спеціальної посадової особи

(або спеціального підрозділу), відповідальної (ного) за зв’язки із громадськістю;
(5)

Ознайомлення громадськості із планами роботи органу кримінальної

юстиції, а також з основними результатами та статистичними показниками їх роботи;
(6)

Проведення регулярних моніторингів відношення громадян до органів

кримінальної юстиції та суду (у формі соціологічних опитувань).
Варто також врахувати іноземний досвід. Так, у США створені цивільні
363

Костенко О. Наука проти злочинності. Концепція «активної юстиції» / О. Костенко // Дзеркало тижня.
Україна. – 2010. – від 27 серпня. – №31.– С. 5.
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контролюючі органи, діяльність яких фінансується з місцевих бюджетів. Вони
розглядають скарги громадян на поліцейських. Громадські активісти мають право
проводити власні розслідування, звіти відправляються начальнику поліції, який приймає
рішення про покарання підлеглих. У Нью-Йорку з'явився спеціальний номер 311,
зателефонувавши на який, можна залишити інформацію про порушення з боку
поліцейських. Оцінка робота поліції ґрунтується на думці громадян, для цього Інститут
Геллапа регулярно проводить опитування населення про ефективність діяльності
поліцейських.
Необхідно законодавчо врегулювати громадський моніторинг за діяльністю органів
внутрішніх справ, особливо на стадії доставлення й затримання людини до
правоохоронного органу. Було б доречно в кожному органі внутрішніх справ створити
сайт про діяльність підрозділу з обов’язковою рубрикою «Мої права порушено». Маючи
вільний доступ, родичі та громадськість зможуть в режимі онлайн повідомити про
неправомірне затримання, дізнатися, що все ж таки сталося з їхніми близькими, надати
інформацію, необхідну для реагування. Відповідним чином урегульована, така форма
контролю за діяльністю міліції, дозволить мінімізувати порушення прав та свобод людини
в органах внутрішніх справ, зробить її більш прозорою.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» була
утворена Громадська рада при Міністерстві внутрішніх справ України (далі —
Громадська рада). Положення про Громадську раду було затверджено наказом Міністра
внутрішніх справ України від 30.05.2011 р. Це постійно діючий колегіальний виборний
консультативно-дорадчий органом, утвореним для забезпечення участі громадян в
управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю МВС
України, налагодження ефективної взаємодії МВС з громадськістю, врахування
громадської думки під час формування та реалізації державної політики.
До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського
суспільства, а саме громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок
та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів
масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих
відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства).
Громадська рада виконує наступні завдання: 1) готує і подає МВС пропозиції до
орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також пропозиції щодо
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проведення консультацій, не передбачених таким планом;2) готує і подає МВС пропозиції
щодо організації проведення консультацій з громадськістю;3) подає МВС обов'язкові для
розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань
формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи
МВС;4) проводить відповідно до законодавства громадську та громадську антикорупційну
експертизи проектів нормативно-правових актів МВС;5) здійснює громадський контроль
за врахуванням МВС пропозицій та зауважень громадськості, дотриманням ним
нормативно-правових актів, у тому числі тих, що спрямовані на запобігання та протидію
корупції;6) обов’язково інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та
їх виконання, розміщуючи відповідні повідомлення на офіційному веб-сайті МВС та у
інший прийнятний спосіб;7) збирає, узагальнює та надає МВС інформацію щодо
пропозицій громадських організацій стосовно вирішення питань, які мають важливе
суспільне значення;8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань
розвитку і діяльності МВС, правової просвіти населення;9) готує та оприлюднює щорічний
та інші звіти про свою діяльність.
Громадська рада має такі права: 1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи
(правління, секретаріат, комітети, комісії, робочі та експертні групи тощо), обирати та
припиняти повноваження голови Громадської ради, заступників голови Громадської ради,
секретаря Громадської ради, членів Громадської ради;2) у встановленому порядку
залучати до роботи Громадської ради працівників МВС, органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і
наукових організацій, підприємств, установ та організацій, а також окремих фахівців за їх
згодою;3) організовувати і проводити семінари, конференції, форуми, круглі столи та інші
заходи;4) отримувати в установленому порядку від МВС проекти нормативно-правових
актів з питань, які потребують проведення консультацій з громадськістю;5) отримувати в
установленому порядку від МВС, інших органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;6)
подавати до МВС обов’язкові до розгляду рекомендації і пропозиції Громадської ради з
питань, що належать до її компетенції;7) направляти представників Громадської ради для
участі в заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться МВС, за попередньою
згодою та запрошенням останнього;8) взаємодіяти з інститутами громадянського
суспільства, з іншими консультативно-дорадчими органами, що діють при МВС та його
структурних підрозділах, надавати їм організаційно-методичну підтримку;9) розглядати
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пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що
належать до компетенції Громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них
усні і письмові відповіді;10) розглядати інші питання в межах повноважень, визначених
цим Положенням.
Донедавна діяльність вказаної Громадської ради була досить закритою від
суспільства. Інформація про протоколи її засідань та діяльність Ради стала з’являтися на
сайті МВС України лише у 2013 р. Утім, її діяльність не набуває належного висвітлення в
інших ЗМІ.
Введення електронного документообігу в органах кримінальної юстиції. Досвід
країн Європи і США свідчить про те, що новітні технології мають широкий спектр
застосування у судочинстві й судовій системі. Можна виділити такі технічні засоби в
судовій системі: (а) електронний документообіг в судах, який передбачає здійснення ряду
організаційних і процесуальних дій і фіксацію їх за допомогою спеціального програмного
забезпечення; (б) електронна форма звернення до суду; (в) складення і подання до
компетентного органу скарги на суддю з метою ініціації дисциплінарного провадження
проти нього; (г) електронні бази судових рішень, доступні для широкого загалу; (д)
офіційні веб-сторінки судових органів, які містять інформацію щодо діяльність суду,
порядок

звернення

до

суду,

призначення

справ

у

суді;

(е)

використання

відеоконференцзв’язку під час розгляду і вирішення справ.
Стратегія європейського електронного правосуддя була представлена 30.05.2008 р.
в комюніке Європейської комісії й надана Раді, Європейському парламенту і
Європейському економічному і соціальному комітету. План дій з впровадження
електронного правосуддя на 2008-2013 рр. був затверджений у листопаді 2008 р.
Електронне правосуддя означає застосування в організації роботи суду інформаційних та
комунікаційних технологій. Воно спрямоване на удосконалення функціонування цих
систем, підвищення рівня їх ефективності, поглиблення співпраці між судовими та
правоохоронними органами, а також забезпечення доступу громадян до правосуддя.
Основним пріоритетом вказаної стратегії було визначено створення й підтримка
функціонування Європейського порталу електронного правосуддя. Його діяльність
забезпечує Європейська комісія. Портал покликаний забезпечити високий рівень
поінформованості громадян щодо їх прав і надання їм доступу до широкого спектру
інформації й послуг в середині судових систем. Приміром, проголошується всебічне
впровадження відеоконференцзв'язку, задля, того, щоб потерпіли від злочинів були
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позбавлені потреби зайвих мандрівок і надмірного стресу від участі у судових процесах.
Процесуальне законодавство країн ЄС передбачає правила застосування цього технічного
засобу в процесі доказування. У відповідності із правилами захисту інформації, деякі з
національних реєстрів будуть поступово об’єднані (приміром, реєстри банкрутів,
перекладачів і заповітів). Деякі з існуючих баз даних можуть бути частково зв’язані з
порталом (приміром, Європейський реєстр бізнесу, Європейська служба інформації щодо
землі).
Для ЄС пріоритетними при виконанні цієї стратегії є спрощення доступу громадян
до правосуддя

та

правової

інформації

з

одночасним

пожвавленням

судового

співробітництва. На забезпечення першого завдання, спрямована діяльність Європейського
порталу електронного правосуддя, який виконує щонайменше три функції: 1) надання
доступу до інформації стосовно судових систем та процедур, практичну інформацію щодо
компетентних органів влади і шляхів отримання правової допомоги; 2) відсилання
користувачів на Інтернет сайти Європейських правових інститутів, мереж і реєстрів; 3)
забезпечення прямого доступу до деяких європейських процедур; в довгостроковій
перспективі судові провадження будуть повністю електронними364. Вказаний портал є
потужним Інтернет-ресурсом, на якому можна знайти різноманітну інформацію про
діяльність органів судової влади, правила звернення до суду, процесуальне законодавство і
судові системи країн-членів ЄС та суміжні інститути (медіацію, правове представництво в
суді). Приміром, на портал має дужу зручну функцію «пошуку» потрібного особі суду, за
допомогою якої після введення вихідної інформації про сутність правових вимог і
скаржника особа отримує інформацію про суд, до якого вона має звернутися365. Це
особливо актуально для громадян країн ЄС, де діють різні правопорядки: національні
(країн-членів ЄС) і наднаціональне право ЄС, між якими часто виникають колізії.
З 1 червня 2006 р. було введено в дію Закон України “Про доступ до судових
рішень”, згідно з яким створюється Єдиний державний реєстр судових рішень, до котрого
мають вноситися усі судові рішення окрім тих, доступ до яких обмежено законом366.
Світовий досвід свідчить, що публікація рішень судів різних рівнів є усталеною практикою
364

European e-Justice Strategy [Електронний ресурс]: 04.11.2008 // Summaries of EU legislation // Режим
доступу:
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/
jl0007_en.htm.– Заголовок з екрана.
365
European
e-Justice
[Електронний
ресурс]
//Режим
доступу:
https://ejustice.europa.eu/home.do?lang=en&action=home.– Заголовок з екрана.
366
Про доступ до судових рішень: Закон України від 22.12.2005 р., № 3262-ІV // Офіц. вісн. України. –
2006. – № 1. – Ст. 13.
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у розвинених країнах (Франція, США, ФРН та ін.). У ряді країн акти суду публікуються
вибірково або лише рішення вищих судових інстанцій (Іспанія, Швейцарія)367.
Український законодавець сприйняв широкий підхід до цього питання, утім, цікаво, як це
сприйняли судді.
У червні 2006 р. відбулося офіційне відкриття Єдиного держаного реєстру судових
рішень, метою якого є досягнення відкритості діяльності судів та прозорості судового
процесу, сприяння однаковому застосуванню законодавства, підвищенню об’єктивності,
неупередженості, незалежності та ефективності судочинства, а також ініціювання
публічного обговорення резонансних справ. Забезпечення ведення Єдиного держаного
реєстру судових рішень доручено Держаній судовій адміністрації України.
Порядок ведення Єдиного держаного реєстру судових рішень врегульовано
відповідною постановою Кабінету міністрів України № 740 від 25.05.2006 р. Загальний
доступ до судових рішень через Інтернет та офіційний веб-портал судової влади в Україні
має кожна фізична або юридична особа – без обмежень. Доступ цей цілодобовий та
безоплатний. Окрім того, інформація, внесена до Єдиного держаного реєстру судових
рішень, має захист від знищення, викрадення та внесення несанкціонованих змін.
Вилучення відомостей з нього також не допускається.
Одним з найсуттєвіших досягнень судової реформи 2010 р. стало запровадження у
Законом України «Про судоустрій та статус суддів» автоматизованої системи
документообігу в судах загальною юрисдикції. Основним призначенням цієї системи стало
визначення персонального складу суду для розгляду конкретної справи за принципом
вірогідності розподілу справ під час реєстрації в суді позовних заяв, клопотань та скарг (ч.
3 ст. 15 Закону). Ця новація стала для судів революційною, оскільки замінила раніше
існуючий «ручний» розподіл справ судовою канцелярією та головою суду.
Пізніше цього процесуальні кодекси були доповнені відповідними статтями, якими
врегульовувалося функціонування автоматизованої системи документообігу суду. Крім
того, Радою суддів України разом із ДСА України було затверджено Положення «Про
автоматизовану систему документообігу суду» , яке було введене в дію з 01 січня 2011 р.
Узагальнюючи присвячені цим питанням положення ст. 2-1 ГПК України, ст. 35 КПК
України, ст. 11-1 ЦПК України, а також Положення, можна зробити висновок, що
автоматизована система документообігу суду покликана забезпечувати: (1) об'єктивний та
367

Див.: Абросимова Е. Транспарентность правосудия // Конституционное право: Восточноевропейское
обозрение. – 2002. – № 1(38). – с. 142–152.
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неупереджений розподіл справ між суддями з додержанням принципів черговості, рівної
кількості справ для кожного судді, вірогідності, з врахуванням завантаженості кожного
судді, спеціалізації, а також вимог процесуального закону; (2) надання фізичним та
юридичним особам інформації про стан розгляду справ, у яких вони беруть участь; (3)
централізоване зберігання текстів судових рішень та інших процесуальних документів; (4)
підготовку статистичних даних; (5) реєстрацію вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її
руху; (6) видачу судових рішень та виконавчих документів на підставі наявних в
автоматизованій системі документообігу суду даних щодо судового рішення та реєстрації
заяви особи, на користь якої воно ухвалено; (7) передачу справ до електронного архіву.
Крім того, у кримінальному провадженні система забезпечує визначення присяжних
для судового розгляду з числа осіб, які внесені до списку присяжних.
Оцінюючи стан впровадження автоматизованої системи документообігу у судах,
необхідно відзначити, що її робота стикається з низкою складнощів. До них можна
віднести брак комп’ютерів і недосконалість програмного забезпеченням. Так, досить
типовими для судів є ситуації, коли програма «зависає», що робить неможливим
реєстрацію і розподіл справ на певний час. Ці недоліки, на нашу думку, мають усуватися в
робочому порядку.
Цю технологію можна визначити як сферу інформаційної технології, що забезпечує
одночасну двосторонню передачу, обробку, обробка її і передача інтерактивної інформації
на відстані в режимі реального часу за допомогою апаратно-програмних технічних засобів.
Інвестиції в цю сферу з часом виправдають себе, адже витрати на конвоювання
здійснюються регулярно і досягають великих розмірів. Вперше її для проведення судових
процесів

застосували

відеоконференцзв’язку

в
у

Російській

світовій

Федерації.

практиці

До

обмежувалося

цього

застосування

судово-пенітенціарною

системою в основному для заслуховування показань свідків, а також спілкування
засуджених із адвокатами і родичами. Перший розгляд справи з використанням
відеоконференцзв’язку відбувся в листопаді 1999 р. в Челябінському обласному суді, а з
2000 р. він застосовується і Верховним Судом Російської Федерації368. Ця технологія
використовується при слуханні касаційних скарг, для забезпечення заслуховування
пояснень

осіб,

які

знаходяться

у

місцях

позбавлення

волі.

Частина

сеансів

відеоконференцзв’язку проводиться на відстані в декілька тисяч кілометрів, що дозволяє
368

Див.: Вяткин Ф., Зайцев С. Видеоконференцсвязь при рассмотрении кассационных жалоб // Рос.
юстиц. – 2000. – № 6. – С. 11-12; Л. Алексеева. Видеоконференцсвязь в суде: технические проблемы
решены, остались процессуальные // Рос. юстиц. – 2000. – № 6. – С. 11-13.
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економити значні кошти369.
Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р. передбачає застосування
відеоконференції під час досудового розслідування при проведенні допиту, впізнання.
Стаття 232 КПК України детально регламентує умови застосування цієї технології та її
процесуальне оформлення. Зокрема, серед випадків застосування відео конференції
вказується: (1) неможливість безпосередньої участі певних осіб у досудовому провадженні
за станом здоров’я або з інших поважних причин; (2) необхідність забезпечення безпеки
осіб; (3) проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого; (4)
необхідності

вжиття

таких

заходів для забезпечення оперативності

досудового

розслідування; (5) наявності інших підстав, визначених слідчим, прокурором, слідчим
суддею достатніми. Дистанційне досудове розслідування проводиться лише за згодою
особи, яка бере участь у відповідній слідчій дії або за вмотивованим рішенням слідчого,
прокурора, слідчого судді.
Важливою гарантією прав осіб при застосуванні новітніх технологій є положення ч.
3 ст. 232 КПК України, згідно якого використання у дистанційному досудовому
розслідуванні технічних засобів і технологій повинно забезпечувати належну якість
зображення і звуку, а також інформаційну безпеку. Учасникам слідчої (розшукової) дії
повинна бути забезпечена можливість ставити запитання і отримувати відповіді осіб, які
беруть участь у слідчій (розшуковій) дії дистанційно, реалізовувати інші надані їм
процесуальні права та виконувати процесуальні обов’язки.
Згідно ст. 336 КПК України у судовому провадженні можливе застосування
відеоконференції. Дистанційне судове провадження може здійснюватися в судах першої,
апеляційної та касаційної інстанцій, Верховному Суді України під час здійснення судового
провадження з будь-яких питань, розгляд яких віднесено до компетенції суду. Умови
ухвалення рішення про застосування відео конференції в суді аналогічні тим, що
застосовуються на досудовому розслідуванні. Суд ухвалює рішення про здійснення
дистанційного судового провадження за власною ініціативою або за клопотанням сторони
чи інших учасників кримінального провадження. У разі якщо сторона кримінального
провадження чи потерпілий заперечує проти здійснення дистанційного судового
провадження, суд може ухвалити рішення про його здійснення лише вмотивованою
ухвалою, обґрунтувавши в ній прийняте рішення. Суд не має права прийняти рішення про
369
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здійснення дистанційного судового провадження, в якому поза межами приміщення суду
перебуває обвинувачений, якщо він проти цього заперечує. Хід і результати процесуальних
дій, проведених у режимі відеоконференції, фіксуються за допомогою технічних засобів
відеозапису.
Реформування кримінально-виконавчого законодавства. Одним з інститутів
кримінально-виконавчого законодавства України є засоби покарання. Цей інститут активно
втручається в конституційні права громадян, оскільки так чи інакше обмежує їхню
особисту свободу, хоч і на підставах та в порядку, які встановлені законом. Оскільки
Конституція вимагає посилення правових гарантій дотримання прав і свобод громадян,
заходи система кримінальних покарань потребує модернізації та реформування, яке б
відповідало принципам демократичної правової держави, що розбудовується в Україні,
певним досягненням вітчизняної науки, позитивному досвіду інших правових систем,
загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права.
На нашу думку, у сучасних умовах досить ефективним засобом захисту законності
може стати такий засіб покарання, як домашній арешт. Відповідно до встановленого новим
КПК визначення його як запобіжного заходу, домашній арешт полягає в забороні
підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Більш точна характеристика наведена у Модельному КПК країн-учасниць СНД та КПК
Білорусі – неповна (нестрога) ізоляція обвинуваченого від суспільства без тримання його
під вартою, але із застосуванням відповідних правових обмежень370.
Сучасні науковці нерідко доходять висновку, що застосування домашнього арешту
до підозрюваного є доцільним з наступних причин: по-перше, органи, що провадять
кримінальне переслідування, повинні мати оперативну можливість ефективно попередити
неналежну поведінку підозрюваного та захистити суспільство від злочинця; по-друге,
домашній арешт – захід, який хоча і веде за собою значні правові обмеження, але все ж
таки поступається за суворістю триманню під вартою. Як видається, домашній арешт може
також застосовуватись за рішенням суду до обвинуваченого, підсудного у тих випадках,
коли цілковита ізоляція не викликана необхідністю або є недоцільною за конкретних
обставин (хвороба, вік тощо). Спеціальними умовами обрання цього запобіжного заходу є:
по-перше, неможливість застосування іншого, більш м’якого запобіжного заходу; по-друге,
370
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повнолітня особа обвинувачується або підозрюється у злочині невеликої або середньої
тяжкості, а неповнолітня – у тяжкому чи особливо тяжкому злочині371.
Застосування домашнього арешту має базуватися, у першу чергу, на усвідомленні
піднаглядним можливості беззаперечної та несприятливої зміни запобіжного заходу на
взяття під варту в разі небажаної поведінки. Водночас судом мають визначатись і конкретні
обмеження волі, зокрема :
1) заборона виходу з житла повністю чи у певний час;
2) заборона телефонних переговорів, відправлення кореспонденції і використання
інших засобів зв’язку;
3) заборона спілкуватися з певними особами і приймати будь-кого у себе вдома;
4) застосування електронних засобів контролю і покладання носити ці засоби та
обслуговувати їх роботу;
5) покладання обов’язку відповідати на контрольні телефонні дзвінки чи інші
сигнали контролю, дзвонити за телефоном або особисто з’являтися у певний час до органу
дізнання чи іншу наглядову установу;
6) встановлення нагляду за обвинуваченим (підозрюваним) або його житлом, а
також охорона його житла чи відведеного йому в житлі приміщення та ін.
Домашній арешт як запобіжний захід існував у Російській імперії, а отже, і на
Україні, ще за часів Статуту кримінального судочинства 1864 року. КПК РСФРР 1923 року
також передбачав домашній арешт, котрий тоді достатньо широко застосовувався. Однак, з
КПК РСФРР 1960 року цей запобіжний захід був виключений372. У теперішній час
російські вчені-процесуалісти не дійшли єдиного висновку щодо доцільності повернення
домашнього арешту. Є.В. Гусельнікова, наприклад, заперечуючи проти даного запобіжного
заходу, посилалася на численні проблеми застосування домашнього арешту в період з 1864
по 1903 рр., а також в 1922 – 1926 рр. Тим не менш, не можна не відмітити, що, у
порівнянні зі вказаними періодами, стався значний технічний прогрес, що дозволяє
сьогодні застосовувати найсучасніші досягнення для встановлення контролю за особою,
що знаходиться під домашнім арештом. Зокрема, п. 7 "Декларації про використання
науково-технічного прогресу в інтересах миру і на благо людства" прямо вказує, що всі
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держави повинні вживати «необхідних заходів, включаючи законодавчі, в цілях
забезпечення того, щоб використання досягнень науки і техніки сприяло найбільш повному
здійсненню прав людини і основних свобод…». Так чи інакше, у 2002 році домашній
арешт знову був закріплений 107 статтею КПК РФ. Однак, до 2010 року виконання цієї
норми було скрутним через відсутність належних механізмів, що регулювали його порядок,
не були визначені конкретні органи, на які покладається здійснення нагляду як за
виконанням самого домашнього арешту, так і встановлених обмежень. З 10 січня 2010 року
вступили в силу зміни до Кримінального та Кримінального-виконавчого кодексів РФ, які
запровадили покарання у вигляді домашнього арешту373.
Таким чином, у Росії запроваджений запобіжний захід є другим за суворістю після
тримання під вартою, і час домашнього арешту зараховується у загальний час ув’язнення.
Домашній арешт обирається рішенням суду, за клопотанням прокурора або дізнавача чи
слідчого за згодою прокурора, в судовому засіданні за участі прокурора, слідчого,
підозрюваного (обвинуваченого), його захисника та (або) законного представника по
відношенню до підозрюваного чи обвинуваченого, у випадку, якщо скоєний злочин
передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад двох років, за
неможливості застосування іншого, більш м’якого запобіжного заходу.
У постанові про призначення цього запобіжного заходу суддя повинен вказати
конкретні обмеження, яким піддається підозрюваний, обвинувачений, а також орган або
посадова особа, на яку покладається нагляд за виконанням покладених заборон. Домашній
арешт полягає у встановленні судом обмежень на зміну місця роботи проживання або
перебування, а також місця роботи або навчання, на виїзд за межі території відповідної
муніципальної освіти, а також знаходження поза місця проживання протягом певного часу
доби та відвідування масових заходів.
Суд також покладає на особу обов’язок від одного до чотирьох разів на місяць
з’являтися для реєстрації до органу, що здійснює нагляд.
Отже, за належного виконання обов’язків наглядовим органом (посадовою особою),
підозрюваного, обвинуваченого можна достатньо ефективно ізолювати від суспільства, тим
самим виконавши завдання запобіжних заходів. При цьому можливо забезпечити належний
комфорт особі з урахуванням віку, сімейного стану, стану здоров’я та інших факторів, за
373
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яких жорсткіший запобіжний захід може згубно вплинути на здоров’я, психічний стан, чим
може завдати невиправної шкоди особливо у випадку не підтвердження підозр слідства або
винесення судом виправдувального вироку. Також безсумнівною перевагою цього заходу є
можливість розвантажити слідчі ізолятори. Однак існує і певний недолік – необхідність
залучення

великої

кількості

кадрових ресурсів для нагляду за підозрюваним,

обвинуваченим, що в умовах дефіциту працівників може стати вирішальним фактором для
прийняття рішення про ув’язнення особи. Однак, на нашу думку, обсяг цих коштів значно
менший, ніж той, що щоденно потрібен на утримання армії засуджених до позбавлення
волі в Україні.
На сьогодні, найбільш вірогідною та можливою формою стеження у Росії є
контрольні перевірки та дзвінки – телефонна апаратура органу нагляду повинна
ідентифікувати голос та місцезнаходження абонента. Конкретний перелік технічних засобів
контролю

буде

визначений

окремою

постановою

уряду.

Припускається

також

використання так званих електронних браслетів, приладів, які практично повністю
виключають можливість втечі, оскільки демонструють місцезнаходження засудженого з
точністю до кількох метрів та відправляють сигнал диспетчеру у разі виходу особи за межі
дозволеної території. Представники Федеральної служби виконання покарань Росії
стверджують, що застосування електронних браслетів дозволило б майже на третину
скоротити загальну кількість в’язнів. На жаль, зараз електронний контроль у Росії
застосовують лише 10 кримінально-виконавчих інспекцій м. Москви, а також Воронізька
колонія-поселення №_10, що була обладнана цими пристроями за кошти ЄС374.
В Україні із застосуванням домашнього арешту за новим КПК на сьогодні склалася
ситуація, подібна до російської. Жодного електронного пристрою для контролю місця
перебування особи не було придбано, і єдиними засобами нагляду на практиці є дзвінки та
візити дільничного інспектора за місцем реєстрації проживання підозрюваного; хоча, це не
зупиняє судові органи у застосуванні домашнього арешту. Так, наприклад, 13 лютого 2013
р. домашній арешт було застосовано до особи, підозрюваної у вчиненні шахрайства,
Ленінським районним судом м. Кіровограда375.
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Світовій практиці домашній арешт відомий частіше саме як засіб кримінального
покарання, а не запобіжний захід кримінального процесу. Так, правоохоронні органи США
широко застосовують електронний нагляд за злочинцями. Засуджені на невеликі строки
мають право попросити суддю замінити їм позбавлення волі на домашній арешт з носінням
спеціальних GPS-браслетів (у якості альтернативних видів покарання в США також
використовують громадські роботи, пробацію, перебування в центрі спостереження і навіть
у таборі воєнізованого типу)376.
У Швеції є три альтернативи позбавленню волі: штраф, умовне покарання, пробація
і передання під спеціальний нагляд. Як правило, ці покарання розповсюджуються на тих,
хто засуджений за малозначний злочин. Форма інтенсивної пробації передбачає: окрім того,
що в’язень повинен зустрічатися з куратором, він також носить електронний браслет на
щиколотці, що нагадує домашній арешт377.
У Великій Британії також ефективно діє система домашніх арештів та електронного
нагляду. Спеціальні GPS-прилади зобов’язані носити педофіли, крадії, грабіжники і
викрадачі автомобілів, звільнені з в’язниці достроково, засуджені умовно або засуджені до
виправних робіт. Також засуджені повинні дзвонити до компанії, що встановила датчик,
п’ять разів на день, не мають права користуватися комп’ютером та мобільним телефоном.
Деяких особливо небезпечних злочинців поза будинком супроводжують поліцейські, які
мають право безперешкодно входити до них додому. Відомий випадок, коли до носіння
електронного браслета за викрадення автомобіля засудили 11-річного хлопчика: йому було
заборонено залишати домівку з сьомої години вечора до сьомої ранку378.
На нашу думку, запровадження інституту домашнього арешту в кримінальновиконавчому праві України, услід за кримінальним процесуальним, здатне стати
ефективним та адекватним покаранням щодо тих осіб, які вчинили злочини невеликої та
середньої тяжкості. З економічного погляду, домашній арешт є набагато ефективнішим і
для людини, і для держави, ніж взяття під варту, не кажучи вже про моральний аспект. Та
обставина, що у випадку допущення порушень встановлених судом обмежень, домашній
арешт, як правило, замінюється на більш суворе покарання – позбавлення волі, повинна
бути надійною запорукою ефективності та надійності цього засобу.
376

Домашний арест в США и странах Европы. Блог правоведа. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://pravoved007.livejournal.com/1239.html
377
Уголовный кодекс Швеции. Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. [Електронний
ресурс]. Режим доступу: http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241607
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Каким будет новый УПК. Судебно-юридическая газета. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://sud.ua/newspaper/2011/05/30/37788-kakim-bydet-novij-ypk
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Отже, підсумовуючи викладене, слід відзначити, що подальше реформування
вітчизняних органів кримінальної юстиції має відбуватися з урахуванням кращого досвіду
іноземних країн та визнаних міжнародних стандартів. Важливим є застосування сучасних
інноваційних технологій в організації роботи органів кримінальної юстиції. Будь-яка
реформа має базуватися на таких засадах, як: верховенство права, захист прав і свобод
людини, компетентність та відповідальність співробітників органів кримінальної юстиції,
їх процесуальна незалежність та підзвітність громадянському суспільству.
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ВИСНОВКИ

Процедурний аспект системи кримінальної юстиції включає норми і положення
закону, що регламентує процедуру провадження у разі виявлення компетентними
органами держави факту вчинення кримінального правопорушення (цей аспект тотожний
кримінальному процесу). Функціонально-інституціональний аспект системи кримінальної
юстиції, що охоплює систему державних органів, уповноважених реагувати на
правопорушення й усувати їх негативні наслідки. Дієвість вказаної системи суттєвою
мірою залежить від вдалого розподілу функцій і повноважень органів і посадових осіб, які
складають її елементи.
До функцій органів кримінальної юстиції слід віднести наступні:
(а) Запобігання злочинності – здійснюється як органами кримінальної юстиції,
так і іншими державними й недержавними органами і установами;
(б) Викриття, припинення й розслідування злочинів – здійснюється системою
органів досудового розслідування й прокуратурою;
(в) Справедливий судовий розгляд – розгляд справи по обвинуваченню особи у вчиненні
кримінального правопорушення, вирішення питання про її винуватість або невинуватість,
а також здійснення судового контролю за досудовим розслідування;
(г)

Виконання

кримінального

покарання

здійснюється

системою

спеціалізованих органів і установ держави;
(д) Ресоціалізація правопорушників після відбуття кримінального покарання
здійснюється держаавними і недержавними органами і установами, спрямована на
реінтеграцію правопорушника у суспільне життя, сприяння йому в працевлаштуванні,
навчанні, налагодженні побутових умов та профілактику вчинення ним правопорушень у
майбутньому.
На підстави вивчення європейського досвіду функціонування органів кримінальної
юстиції можна здійснено класифікацію відповідних органів за декількома критеріями:
І. За способом управління системою кримінальної юстиції відповідні органи
поділяються на:
(а) централізовані (більшість країн ЄС, Україна та країни СНД);
(б) децентралізовані (ФРН, Великобританія, США).
ІІ. За належністю до правової сім’ї:
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(а) англосаксонська система органів кримінальної юстиції;
(б) романогерманська система органів кримінальної юстиції;
(в) система органів кримінальної юстиції традиційних правових систем;
(г) наднаціональні органи кримінальної юстиції ЄС.
ІІІ. За ступенем поширеності застосування альтернативних заходів покарання і
ступенем гуманізації системи кримінальної юстиції поділяють на:
(а) демократичні (США, країни ЄС, ряд країн пострадянського простору);
(б) недемократичні (історичні приклади тоталітарних, поліцейських держав).
Кількість та повноваження органів кримінальної юстиції в окремій країні
залежить від особливостей національної правової системи, її історичних традицій та
адміністративно-територіального поділу. Диференціація органів кримінальної юстиції
базується на доктринальному положенні про необхідність розподілу процесуальних
функцій (досудове розслідування кримінальної справи, підтримання державного
обвинувачення, захист і судовий розгляд), що у свою чергу забезпечує справедливе,
незалежне та неупереджене вирішення справи. Вимога гуманізації кримінального
провадження обумовлює необхідність участі в ньому незалежних недержавних
посадових

осіб,

таких

як

медіатори,

що

виконують

функцію

примирення

обвинуваченого із потерпілим.
Міжнародні стандарти організації та функціонування органів кримінальної
юстиції можна визначити як сукупність міжнародно-правових актів, які містять положення
щодо цих питань. Джерела закріплення міжнародних стандартів можна класифікувати за
двома критеріями: 1) за ступенем обов’язковості – імперативні (норми міжнародних
договорів, рішення Європейського Суду з прав людини) та диспозитивні, тобто
рекомендаційні (акти органів міжнародних організацій – резолюції Генеральної асамблеї
ООН, рекомендації Комітету міністрів Ради Європи); 2) за ступенем поширеності:
універсальні, такі, що прийняті на рівні всього міжнародного співтовариства та
регіональні, розробка яких має місце у рамках певної географічно близької сукупності
країн.
Міжнародні стандарти не містять чітких рекомендацій щодо того, як має бути
організована система органів кримінальної юстиції. Водночас вивчення змісту
універсальних та регіональних актів дозволяє знайти певні критерії, яким має відповідати
діяльність відповідних інституцій. До них можна віднести:
(а) справедливість, неупередженість та доступність судового захисту;
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(б) забезпечення процесуальних гарантій права на суд, яке включає право бути
вислуханим судом у випадках обвинувачення особи у вчиненні кримінального злочину або
розгляду питань про її цивільні права та обов’язки, судовий контроль на досудовому
слідстві та низку інших гарантій;
(в) заборона катування та іншого жорстокого або нелюдського поводження;
(г) відшкодування особі, потерпілій від злочину, шкоди, завданої ним та
забезпечення її процесуальних прав при розгляді й вирішення відповідної кримінальної
справи;
(д) створення спеціальних процесуальних механізмів захисту окремих категорій
осіб у кримінальному судочинстві, які потребують особливого захисту з боку закону, –
зокрема неповнолітніх правопорушників;
(е) обов’язок співробітників органів кримінальної юстиції підтримувати свою
кваліфікацію на належному рівні, бути обізнаними про права та основоположні обов’язки
людини та здійснювати їх всебічний захист, дотримуватися вимог незалежності,
неупередженості та доброчесності при виконанні своїх посадових обов’язків.
Стандарти належного судочинства передбачені низкою міжнародно-правових актів
і розтлумачене у практиці Європейського Суду з прав людини. Стосовно організації
органів кримінальної юстиції можна виділити наступні елементи цього стандарту:
заборона катування або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження
або покарання;
забезпечення свободи та особистої недоторканності особи;
право кожного, кого заарештовано, негайно бути поінформованим зрозумілою для
нього мовою про підстави його арешту і про будь-яке обвинувачення, висунуте проти
нього;
право кожного заарештованого або затриманого, негайно постати перед суддею чи
іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судову владу, і йому має
бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час
провадження;
право потерпілого від арешту або затримання, здійсненого всупереч належній
правовій процедур, на відшкодування завданої шкоди;
презумпція невинуватості;
забезпечення процедурних прав обвинуваченого у вчиненні кримінального
правопорушення;
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заборона покарання особи без закону;
право на ефективний засіб юридичного захисту.
Держава має у відігравати помітну роль забезпеченні складників стандарту
належного судочинства, що може полягати як у вчиненні активних дій, спрямованих на
створення конкретних механізмів забезпечення цього права, так і в утриманні від вчинення
дій, спрямованих на створення фактичних і правових перешкод у його реалізації.
Перед Україною як членом Ради Європи стоїть завдання із приведення
національного законодавства та правозастосовної практики до повної відповідності зі
стандартами належного судочинства, викладених у Конвенції про захист прав та
основоположних свобод людини 1950 р. й рішеннях Європейського суду з прав людини.
Внутрішньо корпоративні норми професійної етики виступають важливими
орієнтирами для професійної та позаслужбової поведінки співробітників органів
кримінальної юстиції. Дотримання етичних приписів – їх невід’ємний обов’язок, який
випливає із конституційно-правового статусу правоохоронних органів держави.
Корпоративна етика, заснована на загальнолюдських моральних імперативах, є дійовим
механізмом забезпечення підзвітності системи кримінальної юстиції громадянському
суспільству та підвищення рівня довіри громадян до неї.
Ефективний

механізм

юридичної

відповідальності

співробітників

органів

кримінальної юстиції виступає необхідною умовою забезпечення довіри суспільства до
відповідних органів влади й легітимації правової системи держави в цілому.
Відповідальність, як властивість особистості, формується у процесі соціалізації в
результаті інтеріоризації соціальних цінностей, норм і правил. Саме тому соціальність
відповідальності, крім багатьох рис, характеризується ступенем зв’язку суб’єктів соціуму
(тобто

громадян).

Суддя,

прокурор,

співробітник

органу

міліції

або

іншого

правоохоронного органу як громадянин є частиною певної соціальної групи, для якої
важливими та значущими є певні моральні установки та імперативи. Дотримання ними як
посадовцями загальновизнаних соціальних правил забезпечує інтерсуб’єктивний зв'язок
між ним та суспільством, тоді як їх порушення служить передумовою його
відповідальності.
Подальше реформування вітчизняних органів кримінальної юстиції має відбуватися
з урахуванням кращого досвіду іноземних країн та визнаних міжнародних стандартів.
Важливим є застосування сучасних інноваційних технологій в організації роботи органів
кримінальної юстиції. Будь-яка реформа має базуватися на таких засадах, як: верховенство
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права, захист прав і свобод людини, компетентність та відповідальність співробітників
органів

кримінальної

юстиції,

їх

процесуальна

незалежність

та

підзвітність

громадянському суспільству.
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