
До спеціалізованої вченої ради Д  26.001.05 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка

В ІД Г У К

офіційного опонента кан д и д ата  ю ридичних н аук  Ц уцкірідзе М аксим а 
С ергійови ча на дисертацію  П обереж ник А льони О лексан др івн и  на тему 
« Г ар ан т ії забезпечення п р ава  на свободу та  особисту н едоторканн ість  в 
кри м ін ал ьн ом у  провадж енні» , подану на здобуття наукового  ступеня 
кандидата  ю ридичних н аук  за спеціальністю  12.00.09 -  к р и м ін ал ьн и й  
процес та  кри м ін ал істи ка ; судова експертиза; оператнвно-розш укова 
д іял ьн ість

О цінка актуал ьн ості теми дисертації. В результаті здійснення реформи 

кримінального процесуального законодавства в 2012 році в Україні здійснено 

чітке закріплення механізму забезпечення права на свободу та особисту 

недоторканність в кримінальному провадженні. Так, відбулась імплементація 

нових інститутів у кримінальну процесуальну діяльність та змінено порядок та 

підстави застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Таким 

чином, вдосконалено процедуру обмеження права на свободу та особисту 

недоторканність в кримінальному провадженні.

Х оча в чинному Кримінальному процесуальному кодексі України (далі -  

КПК України) розширено гарантії забезпечення права на свободу та особисту 

недоторканність, однак механізми їх реалізації е недосконалими та такими, що 

не в повній мірі відповідають як міжнародним стандартам, так і потребам 

правозастосовної практики.

Незважаючи на те, що в останні десятиліття питанню забезпечення права 

на свободу та особисту' недоторканність в кримінальному провадженні 

приділяли значну увагу в кримінальній процесуальній науці, окремі проблемні 

питання гарантій забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в 

кримінальному провадженні залишаються дискусійними, а  деякі навіть ше не 

підлягали дослідженню.

| К и ївського нздіональиого ун івер ситету
і  і * м і  Т а п и г а  І і іо в ч м < ^

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Я к свідчить проведене дисертантом опитування суддів, прокурорів та 

адвокатів, результати моніторингу застосування судами м. Києва КПК 

України, що реалізовувався Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради з 

прав людини у співпраці з Харківською міською організацією «Інститут 

прикладних гуманітарних досліджень», а також статистичні дані Генеральної 

прокуратури України, значна кількість застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, пов’язаних з обмеженням права на свободу та 

особисту недоторканність, здійснюється з порушенням КПК України, 

причиною яких найчастіше є нерозуміння правозастосовниками вимог 

кримінального процесуального закону.

Зазначене зумовлює необхідність здійснення наукового аналізу 

досліджуваних гарантій з метою розробки рекомендацій щодо удосконалення 

механізму їх реалізації, а  відтак пропозицій щодо удосконалення кримінального 

процесуального законодавства.

Враховуючи викладене вище, актуальність теми дисертаційного 

дослідження Побережник А.О. не викликає жодних заперечень та зумовлюється 

багатьма чинниками: існуванням у ньому цікавих з наукової точки зору 

положень, які можуть бути використані при розробці відповідних концепцій 

реформування окремих інститутів правової системи України; докладними 

формулюваннями досліджуваних понять; пропозиціями, які можливо 

використати у законотворчій діяльності та практиці правозастосування.

Тематика роботи викладена чітко і переконливо.

Дисертантом у роботі правильно визначено за мету дослідження 

вирішення наукового завдання щодо розробки теоретичних, нормативних та 

практичних положень, спрямованих на вдосконалення гарантій забезпечення 

права на свободу та особисту' недоторканність в кримінальному провадженні. 

Для досягнення поставленої мети дисертантом сформульовано систему 

конкретних задач, що вирішувалися у роботі із використанням сучасних 

методів дослідження.

Загалом, дисертаційне дослідження Побережник Л.О. «Гарантії 

забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному
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провадженні» мас високий рівень актуальності та значимості для науки та 

практики.

З в 'я зо к  роботи з н аукови м и  п рограм ам и, п лан ам и , тем ам и.

Дисертація спрямована на реалізацію положень Указів Президента України 

«Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого 

суду в Україні відповідно до європейських стандартів» від 10 травня 2006 р. № 

361/2006, «Про концепцію реформування кримінальної юстиції України» від 08 

квітня 2008 р. №  311/2008 та виконана відповідно до пріоритетних напрямів 

розвитку правової 7 науки на 2011-2015 рр., ухвалених Національною 

академією правових наук України (рішення від 24 вересня 2010 р. №  14-10), 

планів науково-дослідних робіт юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Ш евченка за напрямом досліджень 

юридичного факультету «Доктрина права в правовій системі України: 

теоретичні та  практичні аспекти» (номер теми 11БФ042-01, державна 

реєстрація 01111 и008337), а також кафедри правосуддя. Тему дисертації 

затверджено Вченою радою юридичного факультету Київського національного 

університету' імені Тараса Ш евченка 20 грудня 2013 р. (протокол №4).

С туп інь  обгрунтованості та достовірності н аукови х  полож ень, 

висн овк ів  і рекомендацій , сф орм ульованих у дисертації. Наукові 

положення, висновки і рекомендації, сформульовані дисертанткою, у своїй 

переважній більшості є обгрунтованими та переконливими та базуються на 

ґрунтовному аналізі нормативно-правових актів України, міжнародних 

нормативно-правових документів, вітчизняної та зарубіжної наукової 

літератури. Обґрунтованість наукових результатів підтверджується і тим, що 

висновки зроблені на підставі глибокого аналізу й зіставлення думок і 

концепцій інших вчених та дослідників, з урахуванням сучасних реалій в 

Україні.

Достатній ступінь достовірності й обгрунтованості результатів 

дослідження забезпечено застосуванням різноманітних методів дослідження 

поставлених проблем, достатньою апробацією результатів, використанням 

наукових джерел та емпіричною базою дослідження, яку становлять результати
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вивчення судової практики з питань застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, які пов’язані з обмеженням права па свободу та 

особисту недоторканність в кримінальному провадженні (90 кримінальних 

проваджень); ухвали слідчих суддів (1000 ухвал); щорічні звіти Генеральної 

прокуратури за 2013-2016 роки, Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ за 2013-2016 роки; результати 

моніторингу застосування судами м. Кисва К11К України, що реалізовувався 

Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у співпраці з 

Харківською міською організацією «Інститут прикладних гуманітарних 

досліджень» з 5 липня 2014 по 15 лютого 2015 року; рішення ЄСПЛ (50 справ). 

Крім того, достатню репрезентативність дослідження забезпечує проведене 

опитування суддів, прокурорів, адвокатів. Результати опитування, на наш 

погляд, успішно використані у роботі на підтвердження висновків дослідниці.

Структура дисертації, запропонована автором, є логічно побудованою та 

ґрунтується на комплексному вивченні теоретичних засад та практики 

дослідження гарантій забезпечення права на свободу та особисту 

недоторканність в кримінальному провадженні. Розділи роботи поєднані 

загальною метою дослідження і в них, відповідно до плану дослідження, 

розкривається його об’єкт і предмет. Висновки до розділів та загальні висновки 

відповідають сутності розглянутих питань і відзначаються чіткістю викладених 

думок.

Слід зазначити, шо дисертанткою вдало обрано методику дослідження, 

що надало їй змогу забезпечити обгрунтованість та переконливість наукових 

положень, висновків і рекомендацій. За методологічну основу взято положення 

діалектики, як загального способу пізнання процесів і явищ, а також відомі 

загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, щ о випливають з 

філософських категорій та концепцій (метод системного аналізу, системно- 

структурний, порівняльно-правовий, формально-логічний (догматичний), 

статистичний, соціологічний). У дисертації їх використано у взаємозв’язку і 

взаємозалежності, що забезпечило всебічність, повноту' і об ’єктивність 

дослідження.
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Таким чином, сформульовані у дисертації наукові положення, висновки 

та рекомендації мають належний рівень обгрунтованості та достовірності.

Н аукова н овизна наукових полож ень, висн овк ів  і рекомендацій , 

сф орм ульован и х у ди сертац ії Комплексне опрацювання положень 

кримінального процесуального законодавства України, ретельне і системне 

вивчення наукових поглядів та доробків вітчизняних та іноземних науковців, 

врахування практичної складової, в тому числі і практики Європейського суду з 

прав людини, надало автору роботи можливість сформулювати наукові 

положення, ш о відзначаються достовірністю, а також аргументувати низку 

важливих положень, шо характеризуються науковою новизною.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, шо дисертація є 

одним з перших в Україні монографічних досліджень теоретичних, правових та 

праксеологічних засад гарантій забезпечення права на свободу та особисту 

недоторканність в кримінальному провадженні, в якому обгрунтовується низка 

концептуальних і важливих для теорії й практики понять, положень, висновків 

та рекомендацій, одержаних автором особисто.

У дисертації пропонується низка нових концептуальних та важтивих у 

практичному відношенні положень: 

вперше:
- запропоновано визначення поняття гарантій забезпечення права на 

свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні як 

правових засобів, які закріплені в нормах права, носять загальний та постійний 

характер, і мають предметом свого впливу процесуальну діяльність, що 

забезпечує реалізацію, охорону та захист фізичної, духовної, психічної 

недоторканності особи, її індивідуальної свободи, свободи дій та особистої 

безпеки від незаконних посягань під час здійснення кримінального 

провадження;

- визначено систему та складові елементи структури гарантій забезпечення 

права на свободу та особисту' недоторканність в кримінальному провадженні;

- сформульовано поняття правомірною  обмеження права на свободу та 

особисту недоторканність в кримінальному провадженні як законодавчого
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звуження змісту права особи щодо можливостей розпоряджатись свободою 

своїх дій та поведінки, що полягає в застосуванні до особи обмежень на 

підставах та в порядку, визначеиих кримінальним процесуальним законом;

- надано визначення поняття порядку правомірного обмеження права на 

свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні, під яким 

розуміється встановлена кримінальним процесуальним законодавством 

поетапна реалізація процесуальних прав та обов’язків учасників кримінального 

провадження, щодо забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, свідку 

зазначеного права на свободу та особисту недоторканність;

- запропоновано виділити наступні етапи правомірного обмеження права 

на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні: 1) 

подання та розгляд клопотання слідчого, прокурора про застосування певного 

заходу забезпечення кримінального провадження, пов’язаного з обмеженням 

права на свободу та особисту недоторканність; 2) розгляд клопотання слідчого, 

прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, 

пов’язаного з обмеженням права на свободу та особисту недоторканність; 3) 

постановления ухвали слідчого судді, суду про застосування заходу 

забезпечення кримінального провадження, який пов’язаний з обмеженням 

права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні; 4) 

звернення ухвали до виконання; 5) вжиття необхідних додаткових заходів, які 

випливають із суті обраного заходу забезпечення кримінального провадження;

- запропоновано розглядати механізм реалізації процесуальних гарантій 

захисту права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному 

провадженні як комплекс взаємопов’язаних та взаємодіючих нормативно- 

правових засобів та способів, якими охоплюється вся сукупність о б ’єктивних та 

суб’єктивних факторів, направлених на реалізацію процесуальних гарантій 

захисту права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному 

провадженні.

Дисертантом удосконалено:

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


- класифікацію гарантій забезпечення права на свободу та  особисту 

недоторканність в кримінальному провадженні за критерієм виділення 

повноважень органів та осіб, які їх реалізують;

- систематизацію підстав правомірного обмеження права на свободу та 

особисту недоторканність в кримінальному провадженні;

- систему процесуальних гарантій захисту права на свободу та особисту 

недоторканність в кримінальному провадженні;

- теоретичні засади механізму реалізації процесуальних гарантій захисту 

права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні.

Заслуговують на увагу пропозиції, які набули подальшого розвитку .
- наукові ідеї щодо правової природи гарантій забезпечення права на 

свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні;

- наукові положення щодо місця гарантій забезпечення права на свободу та 

особисту недоторканність в кримінальному провадженні в системі 

кримінальних процесуальних гарантій;

- наукові підходи щодо розмежування понять «підстава» та «умова»;

- класифікація суб’єктів реалізації механізму реалізації процесуальних 

гарантій захисту права на свободу та особисту недоторканність в 

кримінальному провадженні.

На думку офіційного опонента, є достатньо аргументованим та 

актуальним розроблене дисертанткою визначення гарантій забезпечення права 

на свободу та особисту' недоторканність в кримінальному провадженні, як 

правових засобів, які закріплені в нормах права, носять загальний та постійний 

характер, і мають предметом свого впливу процесуальну діяльність, що 

забезпечує реалізацію, охорону та захист фізичної, духовної, психічної 

недоторканності особи, її індивідуальної свободи, свободи дій та особистої 

безпеки від незаконних посягань під час здійснення кримінального 

провадження (с.с. 32, 63-64, 212 дисертації).

Слушним є висновок про те, що система гарантій забезпечення права на 

свободу та особисту' недоторканність в кримінальному провадженні відображає 

видову різноманітність гарантуючих засобів, що вживаються в забезпеченні
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права на свободу та особисту недоторканність, а структура розглядає будову 

даних гарантій «зсередини» (с.с. 50, 64 роботи).

Виваженою видається позиція автора про те, шо гарантії забезпечення 

права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні 

належать до групи гарантій прав особи в системі кримінальних процесуальних 

гарантій та складаються з гарантій реалізації права на свободу та особисту 

недоторканність, гарантій охорони та гарантій захисту' (с.с. 65, 213).

Прогресивним видається аналіз категорії «обгрунтованої» та «розумної» 

підозри (с.с. 94-96 роботи). Досить слушними є запропоновані зміни та 

доповнення до низки норм КПК України.

Повністю обгрунтованою є позиція автора щодо доповнення ч.І ст. 208 

КПК України пунктом про розширення кола підстав затримання 

уповноваженою службовою особою, передбачивши таку підставу як готування 

до вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (с.с. 119-120 роботи). 

Дійсно, враховуючи п. «с» ст. 5 Конвенції про захист прав і основоположних 

свобод передбачено термін «запобігти вчиненню правопорушення» охоплює в 

себе як стадію замаху на злочин, так і стадію готування.

Не можна не підтримати пропозицію дисертантки щодо необхідності 

законодавчого закріплення форми та змісту відповідальності особи, яка 

порушила запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, та встановити суму, 

яку така особа зобов’язана сплатити при порушенні (с.с. 142-143 роботи).

Обгрунтованими є доводи про те, що обмеження права на свободу та 

особисту недоторканність в кримінальному провадженні, складається з таких 

етапів: 1) подання клопотання слідчого, прокурора про застосування певного 

заходу забезпечення кримінального провадження, пов’язаного з обмеженням 

права на свободу та особисту недоторканність; 2) розгляд клопотання слідчого, 

прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, 

пов’язаного з обмеженням права па свободу та особисту недоторканність; 3) 

постановления ухвали слідчого судді, суду про застосування заходу 

забезпечення кримінального провадження, який пов’язаний з обмеженням 

права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні; 4)
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звернення ухвали до виконання; 5) вжиття необхідних додаткових заходів, які 

випливають із суті обраного заходу забезпечення кримінального провадження 

(с.с. 125-126, 158, 215 дисертації). Більше того, повністю погоджуємось з 

дисертантом, що не всі заходи забезпечення права на свободу' та особисту 

недоторканність в кримінальному провадженні, що обмежують право иа 

свободу та особисту недоторканність, передбачає проходження всіх вказаних 

етапів, виняток становить затримання особи в порядку- ст. ст. 207, 208, 582 КПК 

України.

Оригінальною видається й ідея автора виокремити систему 

процесуальних гарантій захисту- права на свободу та особисту- недоторканність 

в кримінальному провадженні, яку складають наступні гарантії: право негайно 

постати перед слідчим суддею, судом із забезпеченням розгляду питання про 

законність та обґрунтованість затримання особи, іншого позбавлення свободи 

да подальшого утримання; право бути звільненим з-під варти, що обумовлене 

обов’язком з ’являтись за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного 

органу державної влади; право ініціювати провадження, в ході якого суд 

протягом розумного строку встановлює правомірність обмеження права на 

свободу та особисту- недоторканність і приймає рішення про звільнення, якщо 

таке обмеження с неправомірним; процедура оскарження обмеження права на 

свободу та особисту- недоторканність в кримінальному провадженні в 

апеляційному порядку-; кримінальна та дисциплінарна відповідальність осіб, які 

неправомірно порушили право особи на свободу та особисту- недоторканність у 

кримінальному провадженні; право на відшкодування шкоди особі, право на 

свободу та особисту недоторканність якої неправомірно обмежили у 

кримінальному провадженні (с.с. 210, 215 дисертації).

Таким чином, положення дисертації відповідають вимогам наукової 

новизни та в цілому є вагомим внеском до науки кримінального 

процесуального права.

Структурно робота складається зі вступу, трьох розділів, що містять вісім 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг 

роботи становить 272 сторінки, із них основний текст викладено на 216
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сторінках, список використаних джерел складає 297 найменувань. До роботи 

додано 9 додатків.

Перший розділ дисертації «З агал ьн а  х арак тери сти к а  гаран тій  

забезпечення п р ава  на свободу та  особисту н едоторканн ість  в 

к ри м ін ал ьн ом у  провадж енні» складається з трьох підрозділів. У ньому 

розкрито правову природу гарантій забезпечення права на свободу та особисту 

недоторканність в кримінальному провадженні, визначено їх поняття, 

виокремлено предмет та основні ознаки розглядуваних гарантій, розкрито 

систему та структуру розглядуваних гарантій та з'ясовано місце гарантій 

забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному 

провадженні в системі кримінальних процесуальних гарантій.

Встановлено, що предметом досліджуваних гарантій є право людини на 

свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні.

На підставі системного аналізу запропонованих у юридичній літературі 

позицій науковців пропонується класифікувати гарантії забезпечення права на 

свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні за 

повноваженнями органів та осіб, які реалізують розглядувані гарантії 

наступним чином: 1) гарантії, які реалізуються при проведенні оперативно- 

розшукової діяльності оперативними підрозділами; 2) гарантії, які реалізуються 

при здійсненні повноважень слідчим органу досудового розслідування; 3) 

гарантії, які реалізуються при здійсненні прокурорського нагляду; 4) гарантії, 

які реалізуються при здійсненні судового контролю за дотриманням прав 

підозрюваного, обвинуваченого; 5) гарантії, які реалізуються в діяльності 

захисника.

У другому розділі «О бм еж ення п р ава  на свободу та особисту 

недоторканн ість  в к рим ін альном у  провадж енні», який складається із трьох 

підрозділів, досліджено поняття, правову природу, підстави та процесуальний 

порядок правомірних обмежень права на свободу та особисту недоторканність 

в кримінальному провадженні.

Встановлено, що правомірне обмеження права на свободу та особисту 

недоторканність в кримінальному провадженні -  це законодавче звуження
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змісту права особи щодо можливостей розпоряджатись свободою своїх дій та 

поведінки, шо полягає в застосуванні до особи обмежень на підставах та в 

порядку, визначених кримінальним процесуальним законом.

Також виокремлено ознаки правомірності обмежень права на свободу та 

особисту недоторканність в кримінальному провадженні та наводиться перелік 

вказаних обмежень, які передбаченні в чинному КПК України.

Встановлено, що підстави правомірного обмеження права на свободу та 

особисту недоторканність в кримінальному провадженні складаються з 

наступних: 1) загальні підстави до обрання запобіжних заходів; 2) підстави до 

обрання конкретних запобіжних заходів, які обмежують право на свободу та 

особисту' недоторканність в кримінальному провадженні; 3) підстави 

поміщення дитини, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння у віці від 11-ти 

років до досягнення віку, з якого може неставати кримінальна відповідальність, 

до приймальника-розподільника, як примусового заходу виховного характеру; 

4) підстави застосування запобіжних заходів до особи, стосовно якої 

псредбачасться застосування примусових заходів медичного характеру або 

вирішувалось питання про їх застосування; 5) підстави до затримання особи: 

підстави застосування до особи приводу в порядку ст. ст. 139-142 КПК 

України; підстави затримання особи без ухвали слідчого судді, суду (в порядку 

ст. ст. 207-213 КПК України); підстави затримання особи за ухвалою  слідчого 

судді, суду (в порядку ст. ст. 187-181, 204 КПК України).

Автором досліджено порядок правомірного обмеження права па свободу 

та особисту недоторканність в кримінальному провадженні та його етапність.

Третій розділ «П роцесуальні гар ан т ії захисту п рава  на свободу та 

особисту н едоторканн ість  в к рим ін альном у  провадж енні»  дисертаційного 

дослідження складається з двох підрозділів. У цьому розділі досліджено 

систему процесуальних гарантій захисту права на свободу та особисту 

недоторканність та механізм їх реалізації.

Дослідницею встановлено, що наявність процесуальних гарантій захисту 

розглядуваного права перш за все забезпечує захист від свавільного обмеження 

особи свободи, створюючи при цьому комплекс прав, які покликані звести до
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мінімуму небезпеку свавілля держави. В даному випадку йдеться як про захист 

фізичної свободи особи, так і про її особисту безпеку в ситуаціях, коли 

відсутність захисту могла б призвести до руйнації принципів верховенства 

права й позбавити затриманих доступу до найелементарніших засобів 

правового захисту.

Запропоновано систему процесуальних гарантій захисту права на свободу 

та особисту недоторканність в кримінальному провадженні.

Крім того, автором визначено га розглянуто елементи механізму 

реалізації процесуальних гарантій захисту' права на свободу та особисту 

недоторканність в кримінальному провадженні.

П овнота ви к л аду  основних результатів  ди сертац ії в опублікованих 

н аукови х працях . Результати дослідження повною мірою відображені в 

наукових фахових виданнях, зміст і характер яких відповідають вимогам МОН 

України, а  також виступах автора з доповідями основних положень дисертації 

на науково-практичних конференціях, що в цілому свідчить про достатній 

рівень її апробації.

Основні положення та висновки, сформульовані в дисертаційному 

дослідженні, опубліковано у 15 наукових публікаціях, з них: 5 - у  виданнях, 

включених М ОН України до переліку’ наукових фахових видань із юридичних 

наук, 1 -  у фаховому виданні іноземної держави (Республіка М олдова) та 9 -  у 

збірниках тез доповідей на науково-практичних конференціях і круглих столах.

Зн ачи м ість  результатів  дисертаційного дослідж ення дл я  науки  та 

п р акги ки . Результати дисертаційного дослідження мають прикладний 

характер і можуть бути використані за різними напрямками діяльності, зокрема 

у правотворчіи діяіьності -  для удосконалення норм кримінального 

процесуального законодавства України, що регламентує підстави та порядок 

правомірного обмеження права на свободу' та особисту' недоторканність в 

кримінальному провадженні; науково-практичній діяіьності -  пропозиції й 

рекомендації, викладені у дисертації, впроваджені в практичну діяльність 

органів адвокатського самоврядування, можуть бути враховані у 

правозастосовній практиці, а також використані під час виконання науково-
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дослідної роботи «Розробка перспективної системи інтелектуального 

відеоконтролю в автомобільних пунктах пропуску на державному кордоні 

України», реєстраційний №011511001187, відповідно до бю джетної програми 

КПКВК 3506030 «Прикладні дослідження і розробки у сфері митної служби»; 

навчально-методичній діяльності -  при підготовці навчальних та навчально- 

методичних посібників, при викладанні відповідних дисциплін в навчальних 

закладах. Вказане підтверджується актами впровадження, що містяться у 

додатках на сторінках 262-272 дисертації.

Викладене вище може бути підставою для за гал ьн о ї п ози ти вн о ї оцінки 

д и сертац ії П обереж ник А льони О лексан др івн и  на тем у «Г аран т ії 

забезпечення п р ава  на свободу та  особисту н едоторканн ість  в 

кри м ін ал ьн ом у  провадж енні» я к  сам остійного наукового  дослідж ення з 

ак ту ал ь н о ї й в аж л и во ї дл я  науки  т а  п р ак ти к и  проблеми

Н е зупиняючись більше на загальній позитивній оцінці роботи в цілому, 

слід акцентувати увагу, шо дисертація містить окремі дискусійн і п и тан н я , як і 

потребую ть дод атково ї аргум ен тац ії чи  роз’яснен н я здобувачем  під час 

прилюдного захисту, зокрема:

1. Автор пропонує виокремлювати таку складову структури гарантій 

забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному 

провадженні як процесуальні санкції, які застосовуються при порушенні чи 

невиконанні своїх обов’язків органом, який здійснює кримінальне 

провадження, щодо існуючого порядку1 арешту, тримання під вартою і 

затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину (с.с. 36, 38-40 дисертації).

Однак, на нашу думку, термін «процесуальні санкції» не є цілком 

зрозумілою термінологією, вказаний термін не є усталеним з огляду на 

наступне.

У загальній теорії права санкція визначається як гака частина норми 

права, в якій подано юридичні наслідки виконання чи невиконання правила 

поведінки, зафіксованого в диспозиції. Загалом існують такі класифікації 

санкцій: за ступенем визначеності (абсолютно визначені, відносно визначені.
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альтернативні, посилкові), за характером наслідків (кримінальні (штрафні), 

правовідновлювальні (компенсаційні), заохочувальні), за галузями права.

Як вбачається з наведеного, «процесуальні санкції», запропоновані 

дисертантом, не передбачені жодним видом зазначеної класифікації. Л  тому, на 

нашу думку, доречніше було б назвати вказаний елемент структури гарантій 

забезпечення права на свободу та особисту недоторканність «кримінальними 

процесуальними санкціями».

2. Як вбачається зі змісту дисертації, зокрема зі сторінок 116-124 

роботи, дисертант розкриває підстави кожного виду затримання, зокрема 

підстави застосування до особи приводу в порядку- ст. ст. 139-142 КІІК України, 

підстави затримання особи без ухвали слідчого судді, суду, підстави 

затримання особи за ухвалою слідчого судді, суду. Однак, автором залишилось 

поза увагою аналіз підстав затримання народних депутатів, суддів та інших 

осіб, визначених ст. 480 КГ1К України. Вбачається, що затримання вказаних 

категорій осіб має свої особливості, про які в дисертаційному досліджені не 

зазначається. Якщо автор має власну позицію шодо недоцільності 

виокремлення підстав затримання окремих категорій осіб, слід було про це 

зауважити.

3. На сторінках 148-149 дисертації автор проводить дослідження 

четвертого етапу правомірного обмеження права на свободу та особисту 

недоторканність в кримінальному провадженні «звернення ухвали до 

виконання». Так, автором залишено поза увагою аналіз змін до ч.5 ст. 196 КПК 

України щ одо надсилання копії ухвали про застосування запобіжного заходу у 

зв’язку з введенням в дію  Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів». Роблячи власні 

висновки щодо вказаного етапу, автору слід було б більш детально 

проаналізувати й порівняти відповідні положення КПК України в редакції від 

02.06.2016 та в редакції, яка була до внесення цих змін.

4. На сторінках 196-197 дисертації дисертантка виокремлюю такого 

суб’єкта в механізмі реалізації процесуальних гарантій захисту' права на 

свободу та особисту' недоторканність в кримінальному провадженні як
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детектива НАБ України. Однак, автор зазначає, що в чинному КПК України не 

міститься визначення поняття «детектив ІІАБ України», а також законодавчо не 

визначено правовий статус останнього. Водночас, автор пропонує доповнити 

ст. З КПК України поняттям «детектив», проте поза увагою дисертанта 

залишилась проблема щодо визначення правового статусу вказаного суб’єкта. 

Цікаво було б почути позицію автора щодо пропозицій вирішення зазначеної 

проблеми.

Водночас вищевказані зауваження і побажання загалом стосуються 

дискусійних питань або спрямовані на покращення роботи, не впливають на 

належний науковий рівень дисертації та не піддають сумніву основні наукові 

результати, отримані дисертанткою.

Викладене вище дає підстави для остаточн ою  висн овку  про те, що 

ди сертац ія  П обереж ник Л льон и  О лексан дрівн и  на тем у «Г ар ан т ії 

забезпечення п рава  на свободу та особисту' н едоторканн ість  в 

к рим ін альном у  провадж енні» с завершеною працею, в якій отримані нові 

науково обірунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретну 

наукову задачу суттєвого значення для крилйнального процесу, за 

актуальністю, ступенем новизни, обгрунтованістю і достовірністю, науковою і 

практичною значущістю отриманих результатів, повнотою їх викладення в 

опублікованих дисертантом наукових працях, а також за оформленням 

відповідає вимогам, встановленим для дисертаціїі ,  поданих на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук, які встановлені у п.п. 9, 11, 12 

Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. №  567, а  її автор П обереж ник А льона 

О лексан др івн а заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 -  кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза;

О ф іційний опонент:
докторант докторантури та ад ’юні 
Національної академії внутрішніх 
кандидат юридичних наук

іперати нно-розшуковая«ьтьнісіь_
Від

ри
рав

'■0-ГР-
В ід д іл  діловодства та  архіву' 
м о г о  національного ун іверситету 

1 Тар аса  Ш евченка

!. Ц уцкірідзе
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С пеціалізованій  вченій раді Д  26.001.05  
К иївського національного університету  

імені Тараса Ш евченка

В ІДГУ К
на дисертац ію  П обереж ник Лльони О лександрівни «Г арантії 

забезпечення права на свободу та осо б и сіу  недоторканність у 
крим інальном у провадж енні», подану на здобуття наукового ступеня  

кандидата ю ридичних наук за спеціальністю  12. 00. 09 -  крим інальний  
пронес та крим іналістика, судова експертиза; онеративно-розш укова

діяльність

А ктуальність  тем и дослідж ення. Забезпечення права лю дини на 

свободу та особисту недоторканність на сьогодні є найваж ливіш ою  проблемою  

як внутріш ньої, так  і зовніш ньої політики усіх  держ ав світу. С ам е стан справ у 

сфері забезпечення права на свободу та особисту недоторканність особи у 

кримінальному провадж енні, а також  створення ум ов для  їх  практичної 

реалізації, с тим  критерієм , за яким оціню ється р івень дем ократичного розвитку 

будь-якої держ ави  і сусп ільства в цілому.

Н айбільш им здобутком  у  розвитку механізм ів  захисту прав лю дини і 

гром адянина в У країні стало прийняття 28 червня 1996 р. О сновного Закону 

наш ої держ ави, який на найвищ ому законодавчом у рівні заф іксував ш ирокий 

перелік прав і свобод лю дини і громадянина, серед яких право на свободу та 

особисту недоторканність (ст. 29), а також  проголосив, що лю дина, ї ї  ж иття і 

здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаю ться в Україні 

найвиш ою  соц іальною  цінністю  (ст. 3).

Н аступним важ ливим  кроком на шляху утвердж ення дем ократичного 

курсу н аш ої держ ави  була ратиф ікація У країною  К онвенції про захист прав 

лю дини та основополож них свобод, стаття 5 яко ї гарантує право на свободу та 

особисту недоторканність, а том у є  клю човим елементом  захисту  прав особи. 

Як зазначив С С П Л  у  р іш енні у справі «Де В и д е , Оомс і Версии проти Бельгії» 

(De Wilde, Ooms and Versyp v Belgium) в ід  18 червня 1971 року, це право с 

найваж ливіш им у  «дем ократичном у суспільстві»  у  розумінні Конвенції. 

О собиста свобода є ф ундам ентальною  ум овою , якою  кожен повинен
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користуватися, і позбавлення якої дуже ймовірно матиме прямий і негативний 

вплив на користування багатьма іншими правами. Звідси випливають основні 

принципи, які Суд застосовує при розгляді справ за статтею 5, і насамперед, 

принцип презумпції свободи.

В аспекті гарантування прав людини Конституція України є однією з 

найкращих у світі, адже вона імплементувала найбільш важливі міжнародно- 

правові стандарти дотримання прав людини, проте реальне здійснення прав 

особи у кримінальному судочинстві ше потребує належного унормування у 

кримінальному процесуальному законодавстві та вироблення надійних гарантій 

їх  забезпечення.

Про це свідчить кількість скарг, поданих громадянами України до ЄСПЛ. 

Зокрема, до ЄСПЛ за 2016 рік надійшло 18850 скарг від громадян України (для 

порівняння 17800 скарг надійшло від Туреччини, 9800 -  від Угорщини, 8.300- 

від Румунії, 7850 -  від Росії, 5850 від Італії). Причому, серед розглянутих у 

2016 році 70 справ від громадян України, у 27 випадках ССПЛ знайшов 

порушення саме статті 5 КЗПЛ (це складає приблизно 33 %). У  15 справах суд 

констатував порушення статті 3 Конвенції. Тобто більше половини справ, в 

яких Суд знайш ов порушення Конвенції пов’язані не тільки з кримінальним 

судочинством, а  з порушенням права на свободу та особисту недоторканніст.. 

Загалом ЄСПЛ визнав порушення ст. 5 КЗПЛ у близько ніж 250 випадках. 

Причому мова йде про ті справи, коли громадяни України знайшли сили та 

мужність звернутися до ЄСПЛ.

Свою стурбованість порушенням прав осіб на свободу та  особисту 

недоторканність висловлює й Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини В. Лутківська в своїх щорічних доповідях та моніторингових звітах 

застосування норм Кримінального процесуального кодексу України, 

моніторингах місць несвободи в Україні. Щ орічно майже 6000 письмових 

звернень від громадян України отримує український омбудсмен лиш е у зв’язку 

з порушеннями особистих прав осіб, серед яких право на повагу до гідності, 

право на свободу та особисту недоторканність, право на недоторканність житла

2
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Як свідчить моніторинг дотримання прав лю дини органами поліції, 

випадки поруш ення права на свободу та особисту недоторканність не є 

рідкісним явищ ем в державі. Найчастіш е зустрічаю ться: незаконні затримання 

без ухвали слідчого судді, суду за відсутності підстав для такого затримання; 

невраховані (так звані «неофіційні») затримання; відсутність фіксації часу 

фактичного затримання: незаконні утримання затриманих осіб з перевищенням 

строків, визначених законом; маніпуляції з часом фактичного затримання.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КПК «Затримання особи, взяття її  під варту' або 

обмеження в праві на вільне пересування в інший спосіб під час кримінального 

провадження, здійснене за відсутності підстав або з порушенням порядку, 

передбаченого цим Кодексом, тягне за собою відповідальність, установлену 

законом».

Чинне законодавство України визнає порушення права на свободу та 

особисту недоторканність злочином га закріплю є у КК України ст. 371 

(завідомо незаконні затримання, привід, домаш ній ареш т або тримання під 

вартою). Санкція лиш е ч. 1 ст. 371 КК передбачає позбавлення права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю  на с ір о к  до  п'яти років або 

обмеженням волі на строк до трьох років. Проте, можна навести статистику 

притягнення винних до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів.

тощо.

передбачених ст. 371 КК України.

2014 2015 2016

Обліковано к/п у 
звітному періоді

27 54 11
К'п, у яких особам 
вручено повідомлення 
про підозру

9 11 0

Ю'н. за якими 
провадження направлені 
до сулу і  обвинувальним 
актом

4 7 0

К/п. у яхих провадження 
закрито

40 68 8

К-п, у яких на кінець 
звітного періоду рішення 
не прийнято (про 
закінчення або 
зупинення)

22 46 11
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Отже для того щоб проголошені права не залишалися декларацією, 

держава повинна створити відповідний правовий механізм їх забезпечення, 

тобто органічну сукупність усіх засобів і форм переведення нормативності 

права у впорядкування суспільних відносин, переведення «належного в 

існуюче».

Зазначена вимога с ідеалом, який досягається далеко не відразу. Однак 

саме прагнення до нього у кінцевому рахунку й визначає формування в теорії 

кримінального процесу якісно нового ставлення до особи та вироблення 

механізмів забезпечення її прав. Саме на цс й спрямована представлена до 

захисту дисертація, мстою  якої є вирішення наукового завдання щодо розробки 

теоретичних, нормативних та практичних положень, спрямованих на 

вдосконалення гарантій забезпечення права на свободу та особист>г 

недоторканність в кримінальному провадженні (с. 7). З цієї точки зору 

представлена робота є безумовно актуальною.

Питання забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в 

кримінальному провадженні не залишалися поза уваги науковців. До них 

зверталися такі вітчизняні та зарубіжні вчені як: Т. В. Варфоломеєва, 

І. В .Гловю к, П. П. Глущ енко, В. Г. Гончаренко, М. Л. Грібов, В. О. Гринюк, 

Ю. М. Грошевий, Ю. А. Гурджі, П. С. Елькінд, М. І. Зеленська, С. Г. Коваленко. 

О. П. Кучинська, О. М. Ларін, Л. М. Лобойко, В. І. М аринів, О. Р. Михайленко. 

М. М. Михеєнко, Я. О. Мотовиловкер, В. Т. Нор, І. Л. Петрухін, 

М. А. Погорецький, В. О. Попелюшко, В. В. Рожнова, В. М. Савицький, 

О. ІО. Татаров, І. В. Тирічев, А. Р. Туманянц, Л. Д. Удалова, В.П. Ш ибіко, О.І . 

Ш ило, М.Є. Ш умило, О.Г. Яновська та інші.

Так чи інакше проблем забезпечення права на свободу та особисту 

недоторканність торкається майже кожний вчений, шо досліджує питання 

обрання заходів забезпечення кримінального провадження, запобіжних заходів, 

проведення слідчих (розшукових) дій, шо обмежують права осіб тощо. Проте, 

незважаючи на значний внесок науковців у теорію  кримінальних 

процесуальних гарантій, окремі проблемні питання гарантій забезпечення
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права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні, 

зокрема в умовах чинного КПК України, залишаються дискусійними, інші ж 

досліджені неповно. Зазначене ще раз свідчить про необхідність подальших 

наукових розробок у цьому напрямку та вказує на актуальність теми 

дисертаційного дослідження, що представлено до захисту.

Відзначаючи актуальність теми дисертації Побережник А. О. слід також 

вказати на те, що дисертація спрямована на реалізацію  положень Указів 

Президента України «Про Концепцію вдосконалення судівництва для 

утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських 

стандартів» від 10 травня 2006 р. №  361/2006, «Про концепцію реформування 

кримінальної ю стиції України» від 08 квітня 2008 р. №  311/2008 та виконана 

відповідно до пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011- 2015 

рр., ухвалених Національною академією правових наук України (рішення від 24 

вересня 2010 р. №  14-10), планів науково-дослідних робіт юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Ш евченка за 

напрямом дослідж ень юридичного факультету «Доктрина права в правовій 

системі України: теоретичні та практичні аспекги» (номер теми 11БФ042-01, 

державна реєстрація 0 1111и008337), а також кафедри правосуддя (с. 6-7).

Здобувачка, з точки зору окресленої теми, правильно сформулювала 

предмет дослідження (с.8), продемонструвала знання сучасних наукових 

методів пізнання, що позитивно відбилося на результатах дисертаційного 

дослідження (с. 8), підтверджує його наукову обґрунтованість і новизну 

розроблених теоретичних висновків і науково-практичних рекомендацій, що 

виносяться на захист.

При написанні роботи автор здійснила аналіз достатньої кількості 

літературних дж ерел (297 найменувань), грунтовно і критично вивчила не 

тільки вітчизняні наукові роботи та законодавство, а й праці зарубіжних 

науковців у сфері кримінального процесу, кримінального права, теорії права 

(с. 8, 217-249), що д а ю  їй змогу вирішити важливу наукову проблему, дати
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б

відповіді на актуальні й вагомі питання, запропонувати рекомендації з 

подальшого вдосконалення кримінального процесуального законодавства.

Достовірність і обгрунтованість висунутих гіпотез та висновків, які 

робить автор, підтверджуються емпіричною базою дослідження, яку становлять 

результати вивчення судової практики з питань застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, які пов'язані з обмеженням права па 

свободу та особисту- недоторканність в кримінальному провадженні (90 

кримінальних проваджень); ухвали слідчих суддів (1000 ухвал); щорічні звіти 

Генеральної прокуратури за 2013-2016 роки. Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ за 2013-2016 роки; 

результати моніторингу застосування судами м. Києва КПК України, що 

реалізовувався Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини 

у співпраці з Харківською міською організацією «Інститут прикладних 

гуманітарних досліджень» з 5 липня 2014 по 15 лютого 2015 року; рішення 

ЄСПЛ (50 справ); дані, отримані під час анкетування 382 респондентів (100 

суддів, 150 прокурорів, 132 адвокати) (с. 9).

Основні положення та висновки, сформульовані в дисертації, 

опубліковано у 15 наукових публікаціях, з них: 5 - у  виданнях, включених 

МОН України до переліку наукових фахових видань із юридичних наук, 1 -  у 

фаховому виданні іноземної держави (Респу бліка М олдова) та 9 -  у збірниках 

тез доповідей на науково-практичних конференціях і круглих столах.

О цінка зм істу ди сертац ії та  ї ї  оф орм лення. Щ одо основних положень і 

висновків, які містяться в дисертації, с сенс зазначити, що автор у перш ому 

розділі «Загальна характеристика гарантій забезпечення права на свободу та 

особисту недоторканність в кримінальному провадженні» (с. 14-65) логічно 

звертається до розгляду сутності понять, що у сукупності утворюють сам зміст 

дослідження та  формують його назву «гарантії забезпечення права на свободу 

та особисту недоторканність» (с. 18-32). Причому дослідниця розглядає 

семантику кожного з розглядуваних понять окремо, а потім звертається до
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нормативної конструкції, яка знайшла своє закріплення в ст. 29 Конституції 

України та ст. 12 КПК України.

Авторка підтримує вчених, які розглядають ю ридичну конструкцію 

«право на свободу та особисту недоторканність» як єдине право (с. 27), 

неподільний конгломерат (с. 27), єдине ціле (с. 28).

За підсумками проведеного дослідження дисертанткою  вперше 

сформульовано визначення поняття «гарантії нрава на свободу та особисту 

недоторканність», яке пропонується запровадити в науковий обіг (с. 32). 

Зокрема, під гарантіями забезпечення права на свободу та особисту' 

недоторканність в кримінальному провадженні автор розуміє «правові засоби, 

які закріплені в нормах права, носять загальний та постійний характер, і мають 

предметом свого впливу процесуальну діяльність, що забезпечує реалізацію, 

охорону та захист фізичної, духовної, психічної недоторканності особи, її 

індивідуальної свободи, свободи дій та особистої безпеки від незаконних 

посягань під час здійснення кримінального провадження» (с. 32).

Слід погодитися з твердженням авторки дисертації, що такс 

фундаментальне право, як право на свободу та особисту' недоторканність не є 

абсолютним. В кожній правовій системі існує певний діапазон ситуацій, в яких 

право на фізичну свободу може відступати перед обличчям будь-яких інших 

життєвих інтересів суспільства. Найчастіше необхідність обмеження свободи 

особи пов'язується з необхідністю здійснення кримінальної процесуальної 

діяльності. Ц е зумовило необхідність розробити систему причин, які 

об'єктивно можуть визначити необхідність обмеження права на свободу та 

особисту' недоторканність. Такими причинами, на думку дисертантки, 

виступають:

а) необхідність ріш учої та безкомпромісної боротьби зі злочинністю для 

блага суспільства;

б) неможливість ведення боротьби зі злочинністю без заходів примусу;

в) пріоритетність цілей, які досягаються завдяки обмеженню прав 

відповідних осіб перед збереженням їх прав;

7
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г) важливість забезпечення невідворотності відповідальності за злочин 

(с. 3 1).

У підрозділі 1.2 «Система та структура гарантій забезпечення права на 

свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні» автором 

розкрито співвідношення понять «система» та «структура» (с. 33-35); визначено 

систему' гарантій забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в 

кримінальному провадженні та структуру досліджуваних гарантій (с. 36).

На думку автора складовими елементами структури гарантій 

забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному 

провадженні є:

- наявність права на свободу та особисту недоторканність, шо закріплено 

на законодавчому рівні (с. 36-37);

- процесуальна форма кримінального провадження, що визначає підстави 

та порядок правомірного обмеження права на свободу та особисту' 

недоторканність (с. 36, 37-38);

- процесуальні санкції, які застосовуються при порушенні чи невиконанні 

своїх обов 'язків  органом, який здійснює кримінальне провадження, щодо 

існуючого порядку правомірного обмеження права на свободу та особисту 

недоторканність (с. 36, 38-39).

Запропоновані структурні елементи в такому вигляді сформульовані в 

науці кримінального процесу вперше та характеризують новизну роботи (с. 10)

Науковий інтерес мають пропозиції автора роботи щодо поділення 

системи гарантій забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в 

кримінальному провадженні на два види -  гарантії-умови та гарантії-засоби. 

На думку дисертантки гарантії-умови -  це гарантії, які безпосередньо своїм 

існуванням зумовлюють можливість їх здійснення.

Правові гарантії-засоби -  це гарантії забезпечення права на свободу та 

особист)' недоторканність в кримінальному провадженні, які складають і 

визначають механізм реалізації, процес здійснення правових гарантій-умов. В 

свою чергу, механізм реалізації правових гарантій-умов складається з правової
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форми закріплення таких гарантій; діяльності учасників кримінального 

провадження, в ході якої забезпечується право на свободу та особисту 

недоторканність; суб’єктів реалізації гарантій забезпечення права на свободу та 

особисту недоторканність в кримінальному провадженні (с. 39-40).

У підрозділі 1.3 «Місце гарантій забезпечення права на свободу та 

особисту недоторканність в системі кримінальних процесуальних гарантій» 

досліджено систему кримінальних процесуальних гарантій і обгрунтовано, що 

така система складається з гарантій прав особи, яка бере участь в 

кримінальному провадженні, та гарантій здійснення правосуддя. При цьому, 

перші є засобом захисту від порушення та обмеження прав особи, останні -  

служать правильному застосуванню  закону, щоб кожний, хто скоїв злочин, був 

притягнутий до відповідальності.

З'ясовано, що гарантії забезпечення права на свободу та особисту 

недоторканність в кримінальному провадженні належать до групи гарантій 

прав особи в системі кримінальних процесуальних гарантій та складаються з 

гарантій реалізації права на свободу та особисту недоторканність, гарантій 

охорони га гарантій захисту.

Розділ 2 роботи «Обмеження права на свободу та особисту 

недоторканність в кримінальному провадженні» складається з трьох 

підрозділів.

В цьому розділі автор роботи звертається до поняття та правової природи 

правомірних обмежень права на свободу та особисту недоторканність в 

кримінальному провадженні (с. 66-83. ). Автор шукає відповідь на питання: в 

яких випадках держ ава має право обмежити конституційне право особи на 

свободу та особисту недоторканність, коли таке обмеження буде правомірним. 

Причому, здобувачка зазначає, що відповідно до міжнародних норм, будь-яке 

обмеження прав і свобод, в тому числі і права на свободу та особисту 

недоторканність в кримінальному провадженні, не може бути свавільним та 

виокремлює основні ознаки правомірності обмеження розглядуваного права:
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1. Такі обмеження носять процесуальний характер і регулюються 

кримінальним процесуальним законом, а тому є складовою процесуальної 

форми кримінального провадження.

2. Обмеження права на свободу та особисту' недоторканність в 

кримінальному провадженні за своєю природою є заходами забезпечення 

кримінального провадження, а отже, відповідно до ч.І ст. 131 КПК України, 

спрямовані на досягнення загальної мети -  забезпечення належного порядку 

кримінального провадження, його дієвості.

3. Обмеження права на свободу та особисту недоторканність в 

кримінальному провадженні носять примусовий характер.

4. Застосовуються у випадках, коли іншими процесуальними заходами 

неможливо досягнути основних завдань кримінального провадження.

5. С уб’єктом застосування обмежень права на свободу та особисту 

недоторканність в кримінальному провадженні є, як правило, слідчий суддя, 

суд (за винятком затримання особи в порядку ст.ст. 207, 208, 582 К11К 

України).

6. Наслідки застосування -  тимчасова неможливість в повній мірі та (або) 

на свій розсуд користуватись охоронюваним правом на свободу та особисту' 

недоторканність (с. 69-70).

У підрозділі дисертантка також, керуючись чинним КПК України, 

наводить перелік можливих обмежень права на свободу та особисту 

недоторканність (с. 75-76, 156-157).

За підсумками дослідження запропоновано авторське визначення 

правомірного обмеження права на свободу та особисту недоторканність в 

кримінальному провадженні під яким пропонується розуміти «законодавче 

звуження змісту права особи щодо можливостей розпоряджатись свободою 

своїх дій та поведінки, що полягає в застосуванні до особи обмежень на 

підставах та в порядку, визначених кримінальним процесуальним законом» (с. 

83, 155-156). Не можна сказати, що це визначення є бездоганним з точки зору
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його логічної побудови, проте, це авторське визначення, яке згодом автор 

«відшліфує» під час своїх подальших наукових розвідок.

Звертається дисертантка й до розгляду підстав правомірного обмеження 

права на свободу га особисту недоторканність (с. 83-124, с. 157-158) під якими 

розуміється обставини, умови, факти та передумови, що забезпечують 

застосування заходів забезпечення кримінальною  провадження, які пов'язані з 

обмеженням права на свободу та особисту недоторканність (с. 89). Заслугою 

Побережник А. О. є те, що вона сформулювала підстави для кожного виду 

обмеження права особи на свободу та особисту' недоторканність в 

кримінальному провадженні та ретельно характеризує кожну з підстав.

Логічним є звернення автора роботи до розгляду процесуального порядку 

правомірного обмеження права на свободу та особисту недоторканність (с. 125- 

155). Для визначення зазначеного порядку автор виокремлює наступні етапи:

1) подання клопотання слідчого, прокурора про застосування певного 

заходу забезпечення кримінального провадження, пов’язаного з обмеженням 

права на свободу та особисту недоторканність;

2) розгляд клопотання слідчого, прокурора про застосування заходу 

забезпечення кримінального провадження, пов'язаного з обмеженням прана на 

свободу та особисту' недоторканність;

3) постановления ухвали слідчого судді, суду про застосування заходу 

забезпечення кримінального провадження, який пов’язаний з обмеженням 

прана на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні;

4) звернення ухвали до виконання;

5) вжиття необхідних додаткових заходів, які випливають із суті обраного 

заходу забезпечення кримінального провадження (с. 125-126).

Причому, дисертантка не обмежується виокремленням наведених етапів, 

а характеризує кожний з них.

Слід підтримати підходи автора роботи до формулювання поняття 

«клопотання», що розуміється автором, як «офіційне звернення з проханням 

суб’єктів кримінального провадження до уповноваженої особи (слідчого.
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прокурора, слідчого судді, суду) викладене в усній чи письмовій формі, про 

виконання певної процесуальної дії чи прийняття рішення з усіх питань, які 

мають значення для кримінального провадження, з метою забезпечення прав та 

свобод особи у кримінальному судочинстві» (127).

Враховуючи відсутність у чинному КПК України поняття «клопотання», 

розроблена автором пропозиція може мати не тільки доктринальне значення.

У розділі 3 «Процесуальні гарантії захисту права на свободу та особисту 

недоторканність в кримінальному провадженні» (с. 159-211) розглядається 

система процесуальних і-арантій захисту права на свободу та особисту 

недоторканність в кримінальному провадженні та механізм їх реалізації. 

Процесуальними гарантіями захисту права на свободу та особисту 

недоторканність в кримінальному провадженні, на думку автора, слід вважати 

передбачені кримінальним процесуальним законом засоби і способи, які в своїй 

сукупності забезпечують захист та відновлення порушеного права на свободу 

та особисту' недоторканність учасника кримінального провадження (с. 200).

До системи процесуальних гарантій захисту' права особи на свободу та 

особисту недоторканність, спираючись на положення ст. 5 КЗПЛ та КПК, 

дисертантка відносить: 1) право негайно постати перед слідчим суддею, судом 

із забезпеченням розгляду питання про законність та обгрунтованість 

затримання особи, іншого позбавлення свободи да подальшого утримання; 2) 

право бути звільненим з-під варти, що обумовлене обов’язком з ’являтись за 

кожною в и м о т ю  до суду або до іншого визначеною  органу державної влади; 

3) право ініціювати провадження, в ході якого суд протягом розумного строку 

встановлює правомірність обмеження права на свободу та особисту 

недоторканність і приймає рішення про звільнення, якщо таке обмеження е 

неправомірним; 4) процедура оскарження обмеження права на свободу та 

особисту недоторканність в кримінальному провадженні в апеляційному 

порядку; 5) кримінальна та дисциплінарна відповідальність осіб, які 

неправомірно порушили право особи на свободу та особисту недоторканність у 

кримінальному провадженні; 6) право на відшкодування шкоди особі, право на
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свободу та  особисту недоторканність яко ї неправом ірно обм еж или у 

крим інальном у провадж енні (с. 161).

Слід схвально віднестися до  позиції автора роботи , шо лиш е існування 

системи гарантій  сам е по собі не забезпечує автом атичної реалізац ії прав і 

свобод лю дини та  законності. П овинен існувати єдиний механізм  захисту прав 

лю дини та  громадянина, який, на дум ку здобувачки, складатиметься з  двох 

елементів: 1) законодавчо-правового закріплення процесуальних гарантій 

захисту права на свободу та  особисту недоторканність в кримінальному 

провадж енні (яке повинно складатися з  двох  рівн ів  -  м іж народного та 

національного); 2) ч іткого  законодавчого визначення су б ’єктів  його реалізації, а 

також  визначення інституційних повноваж ень таких су б ’єктів, діяльність яких 

спрям ована на реалізацію  процесуальних гарантій захисту права на свободу та 

особисту недоторканність в крим інальному провадж енні (захисник, суб 'єкти , 

щ о здійсню ю ть контроль та  нагляд за реалізацією  розглядуваних гарантій 

відповідно до своїх повноваж ень -  слідчий, детекти в Н Л Б У , керівник орган)’ 

досудового розслідування, прокурор, слідчий суддя, суддя) (с. 189, 211).

Т екст ди сертац ії А. О . П обереж ник оф орм лено відповідно до 

встановлених вимог, основні її  полож ення достатньо повно відображ ені в 

авторефераті й наукових публікаціях. Д исертація в ідповідає спеціальності 

12.00.09 -  крим інальний процес та криміналістика, судова експертиза; 

оперативно-розш укова діяльність.

О днак у  поданій  до захисту  дисертації, як і в будь-яком у самостійному 

науковому дослідж енн і, зустрічаю ться полож ення, які викликаю ть зауваж ення, 

надихаю ть на роздуми, мож уть стати предметом наукової ди скусії або 

потребую ть додаткового  аргум ентування п ід  час захисту. І це не дивно, адже 

до захисту подана одна з перш их після прийняття нового К П К  робота в якій 

комплексно дослідж ено гарантії забезпечення права на свободу та особисту 

недоторканність у крим інальном у провадженні.
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Па с. 6 дисертації автором наводяться положення, які характеризують 

зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами: «дисертація 

спрямована на реалізацію  положень Указів Президента України «Про 

Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в 

Україні відповідно до європейських стандартів» від 10 травня 2006 р. № 

361/2006, «Про концепцію реформування кримінальної ю стиції України» від 08 

квітня 2008 р. №  311/2008 та виконана відповідно до пріоритетних напрямів

розвитку правової науки на 2011-2015 pp., ухвалених Національною академією

правових наук України (рішення від 24 вересня 2010 р. №  14-10), планів 

науково-дослідних робіт юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Ш евченка за напрямом досліджень юридичною  

факультету «Доктрина права в правовій системі України: теоретичні та 

практичні аспекти» (номер теми 11БФ042-01, державна реєстрація 

01111и008337), а також кафедри правосуддя».

Проте, на жаль, автор не звернула увага на те, що 25 серпня 2015 р. 

Указом Президента України №  501/2015 була затверджена Національна 

стратегія у сфері прав людини, прийняття якої зумовлено необхідністю 

вдосконалення діяльності держави щодо утвердження га забезпечення прав і 

свобод людини, створення дієвого механізму захисту в Україні прав і свобод 

людини, вирішення системних проблем у зазначеній сфері.

Метою реалізації Стратегії є забезпечення пріоритетності прав і свобод 

людини як визначального чинника під час визначення державної політики, 

прийняття ріш ень органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування. А одним зі стратегічних напрямів визначено як раз створення 

ефективної системи захисту' права на свободу та особисту недоторканність.

2. Увагу дисертантки також можна звернути й на визначення об'єкта 

дослідження. Зокрема, як об’єкт дослідження розглядається «система 

правовідносин, які виникають під час застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, що пов'язані з обмеженням права на свободу та
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особисту недоторканність». Предметом дослідження є  гарантії забезпечення 

права на свободу т а  особисту недоторканність в  крим інальному провадженні.

У являється все ж  об'єктом  дослідж ення, виходячи з назви дисертації, с 

суспільні в ідносини, щ о виникаю ть п ід час реалізац ії конституційного права 

кожного на свободу та  особисту' недоторканність.

3. М ож на також  висловити зауваж ення та  побаж ання наступного 

характеру. В ди сертац ії неодноразово висловлю ється позиція, що «особиста 

недоторканність -  це ф ізична, духовна, психічна недоторканність особи, її 

індивідуальна свобода, свобода д ій  та  особиста безпека від неналежних 

посягань» (с. 27); «предм етом  гарантій забезпечення права особи на свободу та 

особисту недоторканність в кримінальному провадж енні є охорона та  захист її 

ф ізичної, духовної, п сихічної недоторканності, індивідуальної свободи, свободи 

дій  та особистої безпеки  від неналеж них посягань під час здійсненні 

крим інального провадж ення» (с. 29). Т обто, простеж ується п ідхід  дисертантки 

д о  «ш ирокого» розуміння права особи на свободу та  особисту недоторканність. 

М іж  тим , незваж аю чи на такій підхід, автор звуж ує предм ет дослідж ення 

розглядом  питань, що п о в ’язані з позбавленням  особи свободи, тобто 

мож ливістю  особи на власний розсуд визначати місце свого перебування, 

свободу пересування, не перебування під наглядом  чи охороною  тощ о (с. 76). 

О тж е, під час захисту  ди сертац ії баж ано пояснити, чи надає автор перевагу 

нормативній конструкц ії ст. 12 КПК України, чи сама нормативна конструкція 

зазначеної статті є недосконалою ? Чи мож е бути поруш ено право особи на 

особисту' недоторканність під час проведення освідування, особистого обш уку?

Крім  того , автор, перераховую чи випадки правом ірного обм еж ення права 

на свободу та особисту недоторканність (с. 75-76), не враховує, що це право 

може бути також  поруш ене під час проведення огляду та обш ук)', коли 

відповідно до  вим ог ч. З ст. 236 та ч. 6 ст. 237 К П К  слідчий, прокурор має право 

заборонити будь-який  особі залиш ити м ісце огляду (обш уку) до його 

закінчення. Чи обм еж ує така вимога осіб, щ о проводять слідчу' (розш укову) 

дію , право особи на свободу та особисту недоторканність?

15

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


4. На с. 125-126, 158 дисертації автором запропоновано виділяти наступні 

етапи правомірного обмеження права на свободу та особист>? недоторканність 

в кримінальному провадженні: 1) подання та розгляд клопотання слідчого, 

прокурора про застосування певного заходу забезпечення кримінального 

провадження, пов’язаною  з обмеженням права на свободу та особисту' 

недоторканність; 2) розгляд клопотання слідчого, прокурора про застосування 

заходу забезпечення кримінального провадження, пов’язаного з  обмеженням 

права на свободу та особисту' недоторканність; 3) постановления ухвали 

слідчого судді, суду про застосування заходу забезпечення кримінальною  

провадження, який пов’язаний з обмеженням права на свободу та особисту 

недоторканність в кримінальному провадженні; 4) звернення ухвали до 

виконання; 5) вжиття необхідних додаткових заходів, які випливають із суті 

обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Уявляється, що першим етапом у запропонованому механізмі доцільно 

виділити прийняття рішення (клопотання) про застосовування заходу 

забезпечення кримінального провадження. Виокремлення цього етапу, на наш 

погляд, є важливим, оскільки саме з ним пов'язується оцінка зібраних доказів, 

відповідь на питання про наявність ризиків, що обумовлюють необхідність 

обрання запобіжного заходу, що повинно довести слідчому судді, формування 

внутрішнього переконання слідчого, прокурора щодо наявність підстав для 

ініціювання обрання запобіжного заходу та наявності підстав для цього.

5. На с. 50, 65 дослідження автор пропонує «класифікувати гарантії 

забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному 

провадженні за повноваженнями органів та осіб, які реалізують розглядувані 

гарантії наступним чином:

1) гарантії, які реалізуються при проведенні оперативно-розшукової 

діяльності оперативними підрозділами;

2) гарантії, які реалізуються при здійсненні повноважень слідчим органу 

досудового розслідування, детективом НАБ України;

3) гарантії, які реалізуються при здійсненні прокурорського нагляду;
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4) гарантії, які реалізуються при здійсненні судового контролю за 

дотриманням прав підозрюваного, обвинуваченого;

5) гарантії, які реалізуються в діяльності захисника».

Під час захисту дисертації бажано пояснити про які саме гарантії 

забезпечення права особи на свободу та особисту недоторканність йде мова у 

першому пункті - «гарантії, які реалізуються при проведенні оперативно- 

розшукової діяльності оперативними підрозділами». Чи с доцільним 

виокремлювати такий вид гарантій саме у кримінальному провадженні, адже 

відомо, що О РД у кримінальному провадженні не здійснюється.

Слід, проте, зазначити, що висловлені зауваження не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертації, не знижують її безумовно високою  

наукового рівня, подекуди носять спірний характер, породжені новелізацісю 

кримінального процесуального законодавства, відсутністю сталих підходів до 

розгляду тих чи інших проблем та єдності правозастосовчої практики.

Загал ьн і висн овки :

1. Дисертація Побережник Альони Олександрівни «Гарантії забезпечення 

права на свободу га особисту недоторканність в кримінальному провадженні» с 

завершеною самостійною  кваліфікаційною науковою працею. т о  

характеризується єдністю  змісту, у якій здійснено теоретичне узагальнення і 

вирішено наукове завдання, що полягало у визначенні теоретичних, правових і 

праксеологічних засад гарантій забезпечення права на свободу та особисту' 

недоторканність в кримінальному провадженні.

2. Практичне значення дисертації полягає в тому, що результати 

дисертаційного дослідження І Іобережник А. О. сприятимуть подальшому 

розвитку науки кримінального процесу, можуть бути використані при 

вдосконаленні чинного КПК, у правозастосовній практиці, в навчально- 

методичній діяльності та навчальному процесі.

3. Дисертація «Гарантії забезпечення права на свободу та особисту 

недоторканність в кримінальному провадженні» та ї ї  автореферат цілком 

відповідають встановленим вимогам до кандидатських дисертацій,
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передбачених п. п. 9, 11, 13 Постанови Кабінету Міністрів України від 24 

липня 2013 № 567 «Про затвердження порядку присудження наукових 

ступенів», а її автор -  А. О. Побережник заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 -  кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

ОФІЩЙНИЙ ОПОНЕНТ

Завідувач кафедри кримінального процесу 
Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого 
доктор юридичних наук,

1 8

Вчений секретар 
Національного юридичн 
імені Ярослава Мудрого 
кандидат юридичних

15 березня 2017 р.
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