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АНОТАЦІЯ 

 

Іванов М.С. Механізм захисту прав учасників кримінального 

провадження в конституційній юрисдикції. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 

знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, 

Київ, 2020. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, в якій 

досліджується механізм захисту прав учасників кримінального провадження 

в конституційній юрисдикції. 

У науковій роботі аргументовано, що механізм захисту прав учасників 

кримінального провадження формується системою національного та 

міжнародного правових механізмів забезпечення прав учасників 

кримінального провадження, яку слід розглядати як сукупність у взаємодії, 

взаємообумовленості та взаємозв’язку усіх елементів даного механізму, що 

відрізняються універсальністю, загальною значимістю та призначені 

створювати належні умови для реалізації, охорони та відновлення 

закріплених чинним законодавством прав учасників кримінального 

провадження. Загалом, системи національного та міжнародного механізмів 

забезпечення прав учасників кримінального провадження об’єднують 

єдиними вимогами усі елементи даного механізму, намагаючись зробити їх 

діяльність уніфікованою і такою, що відповідатиме міжнародним та 

національним стандартам  захисту прав людини. 

 У дослідженні окреслено систему міжнародних та національних 

правових механізмів забезпечення прав учасників кримінального 

провадження. На підставі аналізу наукових джерел та нормативно-правових 

актів автором визначено поняття правового механізму забезпечення прав 

учасників кримінального провадження та удосконалено його структуру. Так, 

під поняттям правовий механізм забезпечення прав учасників кримінального 
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провадження запропоновано розуміти єдину організовану динамічну 

взаємообумовлену систему закріплених джерелами права юридичних 

процедур, процесуальних прав та уповноважених суб’єктів, діяльність яких 

направлена на реалізацію прав учасників кримінального провадження, їх 

охорону та захист у кримінальному процесі. Обґрунтовано, що структура 

даного правового механізму складається з таких елементів: джерела права; 

юридичні процедури; уповноважені суб’єкти, діяльність яких направлена на 

забезпечення прав учасників кримінального провадження. 

Доведено, що роль Конституційного Суду України як структурного 

елемента національного механізму забезпечення прав учасників 

кримінального провадження полягає у забезпеченні міжюрисдикційного 

зв’язку конституційного і кримінального судочинства, що має свій прояв у 

повноваженнях Конституційного Суду України вирішувати питання щодо 

відповідності Конституції України (конституційність) законів України (їх 

окремих положень) за конституційною скаргою особи, яка вважає, що 

застосований в остаточному судовому рішенні в її кримінальній справі закон 

України суперечить Конституції України або в результаті розгляду 

конституційного звернення чи подання уповноважених суб’єктів. Водночас, 

наслідком встановлення Конституційним Судом України неконституційності  

(конституційності) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, 

застосованого (незастосованого) в судовому рішенні при розгляді 

кримінального провадження є перегляд такого рішення за виключними 

обставинами в порядку глави 34 КПК України. 

Визначено, що предметом правового механізму забезпечення прав 

учасників кримінального провадження в конституційній юрисдикції є 

конституційні права людини, що реалізуються в межах кримінально-

процесуальних правовідносин та охороняються і захищаються одночасно 

правовими інструментами кримінальної та конституційної юрисдикцій. 

У дисертаційному дослідженні надано змістовну характеристику 

конституційних прав учасників кримінального провадження як предмету 
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правового механізму їх забезпечення в конституційній юрисдикції. 

Обґрунтовано, що до прав учасників кримінального провадження як 

предмету правового механізму їх забезпечення в конституційній юрисдикції 

можна віднести: право на життя (27 КУ); право на захист від катування, 

жорстокого, нелюдського або такого, що принижує його гідність, 

поводження чи покарання (28 КУ); право на свободу та особисту 

недоторканність (29 КУ); право на повагу до приватного та сімейного життя 

(30, 31, 32 КУ); право власності (41 КУ); право на справедливий суд (55 КУ);  

право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого 

самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні 

ними своїх повноважень (56 КУ); право на правову допомогу (59, 63 КУ); 

право на визнання презумпції невинуватості (62 КУ). Встановлено, що 

специфіка окреслених прав учасників кримінального провадження, які 

становлять предмет правового механізму їх забезпечення в конституційній 

юрисдикції, полягає у тому, що вони: 1) є взаємозалежними та 

взаємообумовлюючими; 2) одночасно є як основоположними 

конституційними правами, так і засадами кримінального провадження, що 

свідчить про тісний міжюрисдикційний зв'язок конституційного та 

кримінального судочинства; 3) охороняються та гарантуються як на 

національному (Конституція України та КПК України), так і на 

міжнародному (Конвенція про захист прав людини та основоположних 

свобод) рівнях, що свідчить про їх особливе місце в правовій системі 

держави; 4) забезпечення їх належної реалізації сприяє формуванню та 

становленню України як правової держави.  

У науковій роботі охарактеризовано правову природу та вплив актів 

Конституційного Суду України на забезпечення прав учасників 

кримінального провадження. Наголошено, що за своєю правовою природою 

акти Конституційного Суду України є правовими актами, які набувають 
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характеру юридичного прецеденту та ознак нормативності у випадках, 

визначених чинним законодавством. У національному механізмі 

забезпечення прав учасників кримінального провадження простежується 

двоякий вплив актів Конституційного Суду України. По-перше, акти 

Конституційного Суду України обумовлюють застосування заходів 

загального (нормативного) характеру та спрямовані на усунення системної 

правової проблеми у сфері кримінального процесу чи суміжних галузей та її 

першопричин. По-друге, рішення КСУ за результатами розгляду справ за 

конституційними скаргами обумовлюють застосування заходів 

індивідуального характеру у вигляді перегляду судових рішень у  

кримінальному провадженні за виключними обставинами з метою 

застосування принципу restitutio in integrum щодо порушених прав учасників 

кримінального процесу. 

Доведено, що значення конституційної скарги як інструменту захисту 

прав учасників кримінального провадження обумовлено тим, що законодавче 

закріплення процесуального механізму скасування рішень судів загальної 

юрисдикції через оскарження конституційності норм, які було покладено в 

обґрунтування прийнятих рішень у конкретних кримінальних провадженнях, 

надало громадянам право ефективного доступу до конституційного 

правосуддя та реалістичну можливість оскаржити не тільки процесуальні 

порушення під час здійснення кримінального провадження, але також і 

неконституційність норм матеріального кримінального права, із урахуванням 

яких таке провадження здійснювалось. 

З метою вдосконалення положень чинного кримінального 

процесуального законодавства України, які врегульовують функціонування 

національного правового механізму забезпечення прав учасників 

кримінального провадження в конституційній юрисдикції, запропоновано 

внести зміни та доповнення до статей 9, 21, 30, 335, 459, 464, 534 КПК 

України. 
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Ключові слова: механізм захисту, правовий механізм забезпечення 

прав, учасники кримінального провадження, кримінальний процес, 

конституційна юрисдикція, Конституційний Суд України. 

 

SUMMARY 

 

Ivanov M.S. Mechanism for protection of the rights of participants of 

criminal proceedings in constitutional jurisdiction. - On the rights of the 

manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of 

philosophy in the field of knowledge 08 "Law" on a specialty 081 "Law" - Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation is an independent completed scientific work, which 

examines the mechanism of protection of the rights of participants of criminal 

proceedings in the constitutional jurisdiction. 

The scientific work argues that the mechanism of protection of the rights of 

participants of criminal proceedings is formed by a system of national and 

international legal mechanisms, which should be considered as a set of interaction, 

interdependence and interconnection of all elements of this mechanism designed to 

create appropriate conditions for the implementation, protection and restoration of 

the rights enshrined in current legislation of participants of criminal proceedings. 

In general, the systems of national and international mechanisms for ensuring the 

rights of participants of criminal proceedings combine all the elements of this 

mechanism, trying to make their activities unified and consistent with international 

and national standards of human rights protection. 

 The study outlines a system of international and national legal mechanisms 

to ensure the rights of participants of criminal proceedings. On the basis of analysis 

of scientific sources and regulations, the author defines the concept of the legal 

mechanism for ensuring the rights of participants of criminal proceedings and 
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improves its structure. Thus the concept of legal mechanism for ensuring the rights 

of participants of criminal proceedings is proposed to mean a single organized 

dynamic interdependent system of legal procedures, procedural rights and 

authorized entities which activities are aimed at implementation the rights of 

participants in criminal proceedings, their protection and defense in criminal 

proceedings. It is substantiated that the structure of this legal mechanism consists 

of the following elements: sources of law; legal procedures; authorized entities 

which activities are aimed to ensure the rights of participants of criminal 

proceedings. 

It is proved that the role of the Constitutional Court of Ukraine as a 

structural element of the national mechanism for ensuring the rights of participants 

of criminal proceedings is to ensure inter-jurisdictional connection between 

constitutional and criminal proceedings, which manifests itself in the powers of the 

Constitutional Court of Ukraine to decide their individual provisions on the 

constitutional complaint of a person who considers that the law of Ukraine applied 

in the final court decision in his criminal case contradicts the Constitution of 

Ukraine or as a result of consideration of a constitutional appeal or submission of 

authorized subjects. At the same time, the Constitutional Court of Ukraine has 

established the unconstitutionality (constitutionality) of a law, other legal act or 

their separate provision applied (not applied) in a court decision in criminal 

proceedings to review such a decision in exceptional circumstances under Chapter 

34 of the CPC of Ukraine. 

It is determined that the subject of the legal mechanism for ensuring the 

rights of participants of criminal proceedings in constitutional jurisdiction are 

constitutional human rights, which are implemented within the framework of 

criminal procedure and are protected and preserved by legal instruments of 

criminal and constitutional jurisdictions. 

The dissertation research provides a meaningful description of the 

constitutional rights of participants of criminal proceedings as the subject of the 

legal mechanism of their provision in the constitutional jurisdiction. It is 
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substantiated that the rights of participants in criminal proceedings as the subject of 

the legal mechanism of their provision in the constitutional jurisdiction include: the 

right to life (27 CU); the right to protection from torture, cruel, inhuman or 

degrading treatment or punishment (28 CU); the right to liberty and security of 

person (29 CU); the right to respect for private and family life (30, 31, 32 CU); 

property rights (41 CU); the right to a fair trial (55 CU); the right to compensation 

at the expense of the state or local self-government bodies for material and moral 

damage caused by illegal decisions, actions or inaction of state authorities, local 

self-government bodies, their officials and officials in the exercise of their powers 

(56 CU); the right to legal aid (59, 63 CU); the right to a presumption of innocence 

(62 CU). It is established that the specifics of the outlined rights of participants in 

criminal proceedings, which are the subject of the legal mechanism of their 

provision in the constitutional jurisdiction, is that they: 1) are interdependent and 

interdependent; 2) are both fundamental constitutional rights and the principles of 

criminal proceedings, which indicates a close inter-jurisdictional relationship 

between constitutional and criminal proceedings; 3) are protected and guaranteed 

both at the national (Constitution of Ukraine and the CPC of Ukraine) and at the 

international (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms) levels, which indicates their special place in the legal system of the 

state; 4) ensuring their proper implementation contributes to the formation and 

incipience of Ukraine as a state governed by the rule of law. 

The scientific work characterizes the legal nature and influence of acts of the 

Constitutional Court of Ukraine on ensuring the rights of participants of criminal 

proceedings. It is emphasized that by their legal nature the acts of the 

Constitutional Court of Ukraine are legal acts that acquire the character of legal 

precedent and signs of normative in cases determined by the current legislation. 

The national mechanism for ensuring the rights of participants of criminal 

proceedings shows a dual influence of acts of the Constitutional Court of Ukraine. 

Firstly, the acts of the Constitutional Court of Ukraine stipulate the application of 

measures of a general (normative) nature and are aimed at eliminating a systemic 
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legal problem in the field of criminal proceedings or related branches and its root 

causes. Secondly, the decisions of the CCU based on the results of consideration of 

cases on constitutional complaints stipulate the application of individual measures 

in the form of review of court decisions in criminal proceedings in exceptional 

circumstances in order to apply the principle of restitutio in integrum to violated 

rights of participants of criminal proceedings. 

It is proved that the importance of the constitutional complaint as an 

instrument of protection of the rights of participants of criminal proceedings is due 

to the fact that the legislative consolidation of the procedural mechanism for 

revoking decisions of courts of general jurisdiction by appealing the 

constitutionality of norms justice and a realistic opportunity to challenge not only 

procedural violations during criminal proceedings, but also the unconstitutionality 

of substantive criminal law, considering which such proceedings were conducted. 

In order to improve the provisions of the current criminal procedure 

legislation of Ukraine, which regulate the functioning of the national legal 

mechanism to ensure the rights of participants of criminal proceedings in the 

constitutional jurisdiction, it is proposed to make changes and additions to Articles 

9, 21, 30, 335, 459, 464, 534 of the CPC of Ukraine. 

Key words: mechanism of protection, legal mechanism of ensuring rights, 

participants of criminal proceedings, criminal proceedings, constitutional 

jurisdiction, Constitutional Court of Ukraine. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Права і свободи людини та їх 

гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави (стаття 3 

Конституції України). Однією з найбільш чутливих в аспекті порушення прав 

людини є сфера кримінальних процесуальних правовідносин. Завдання 

здійснення кримінального провадження, система та методи державного 

примусу в кримінальному процесі, правові наслідки притягнення особи до 

найбільш суворого виду юридичної відповідальності – кримінальної, 

обумовлюють потенційну та реальну загрозу основним природнім правам 

людини, що визнані в Україні на конституційному рівні. При цьому дієвим 

способом ефективного, швидкого і якісного процесу утвердження прав 

учасників кримінального провадження є створення та розбудова правового 

механізму їх захисту. 

Проблематика захисту прав людини загалом та в кримінальному 

провадженні зокрема була і залишається об’єктом постійної уваги науковців 

та практиків, серед яких такі видатні вчені та практики як А.В. Біцай, 

І.В. Гловюк, С.П. Головатий, В.О. Гринюк, І.С. Гриценко, В.В. Городовенко, 

М.М. Гультай, О.В. Капліна, О. Ю. Костюченко, С.І. Кравченко, О.П. 

Кучинська, Л.М. Москвич, В.Т. Нор, М.А. Погорецький, С.В. Прилуцький, 

Д.Б. Сергєєва, Н.П. Сиза, О.С. Старенький, М.М. Стефанчук, О.З. Хотинська-

Нор, О.Г. Шило, В.П. Шибіко, М.Є. Шумило, О.Г. Яновська та інші. 

У той же час, не дивлячись на значну кількість робіт, присвячених 

захисту прав людини, повноваження Конституційного Суду України як 
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єдиного органу конституційної юстиції щодо захисту прав учасників 

кримінального провадження залишаються недостатньо дослідженими як на 

фундаментальному теоретичному рівні, так і з практико-прикладної точки 

зору. 

Водночас, роль Конституційного Суду України, з поміж іншого, 

обумовлена наділенням даного органу функціями конституційного контролю 

і тлумачення Конституції України, які покликанні на забезпечення прав, 

свобод і законних інтересів людини, в тому числі й учасників кримінального 

провадження.  

Відтак, науково-практична значимість і недостатня розробленість теми 

захисту прав учасників кримінального провадження в конституційній 

юрисдикції в Україні обумовлюють актуальність та необхідність 

дослідження обраної проблематики дисертаційної роботи, а також 

розроблення пропозицій щодо вдосконалення кримінального процесуального 

законодавства у світлі останніх демократичних тенденцій у сфері захисту 

прав людини і громадянина. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано на кафедрі правосуддя юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка в межах 

планів науково-дослідних робіт юридичного факультету за напрямом 

«Доктрина права в правовій системі: теоретичні та практичні аспекти». Тему 

дисертації було затверджено Вченою радою юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 23 жовтня 

2017 року (протокол № 3). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

вирішення наукового завдання щодо розробки науково-теоретичних та 

практичних засад функціонування механізму захисту прав учасників 

кримінального провадження в конституційній юрисдикції, а також 

розроблення пропозицій щодо вдосконалення кримінального процесуального 

законодавства. 
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Досягнення поставленої мети зумовлює потребу у вирішенні таких 

задач: 

- охарактеризувати механізм захисту прав учасників кримінального 

провадження; 

- сформулювати поняття та окреслити структуру правового механізму 

(міжнародного та національного) забезпечення прав учасників кримінального 

провадження; 

- визначити роль Конституційного Суду України у національному 

механізмі забезпечення прав учасників кримінального провадження; 

- встановити предмет правового механізму забезпечення прав 

учасників кримінального провадження в конституційній юрисдикції; 

- надати змістовну характеристику конституційних прав учасників 

кримінального провадження як предмету правового механізму їх 

забезпечення в конституційній юрисдикції; 

- охарактеризувати правову природу та вплив актів Конституційного 

Суду України на забезпечення прав учасників кримінального провадження; 

- окреслити значення конституційної скарги як інструменту захисту 

прав учасників кримінального провадження; 

-сформулювати пропозиції щодо удосконалення чинного 

кримінального процесуального законодавства України з метою підвищення 

ефективності функціонування національного правового механізму 

забезпечення прав учасників кримінального провадження в конституційній 

юрисдикції. 

Об’єктом дослідження є система правових відносин, які виникають у 

зв’язку з функціонуванням механізму захисту прав учасників кримінального 

провадження в конституційній юрисдикції. 

Предметом дослідження є механізм захисту прав учасників 

кримінального провадження в конституційній юрисдикції. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети, виконання 

обумовлених нею завдань, забезпечення наукового обґрунтування 
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результатів дослідження використано комплекс загальнонаукових та 

спеціальних методів наукового пізнання.  

Діалектичний метод дозволив розкрити основні поняття з обраної 

тематики (розділи 1–3). Порівняльно-правовий метод покладено в основу 

аналізу й зіставлення норм вітчизняного й зарубіжного законодавства, що 

надало змогу внести конкретні пропозиції стосовно вдосконалення чинного 

законодавства України (розділи 1–3). Поєднання методів аналізу та синтезу 

зумовило двохаспектний розгляд проблем захисту прав учасників 

кримінального провадження в конституційній юрисдикції. З одного боку, 

використано фактичний матеріал, узагальнення та синтез якого дали 

можливість сформулювати нові теоретичні положення та висновки. З іншого 

боку, ретельно проаналізовані вироблені вітчизняною та зарубіжною наукою 

підходи до даної проблематики (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3). Формально-логічний 

(догматичний) метод використано для уточнення понятійного апарату 

(розділи 1–3). Статистичний метод було застосовано в ході узагальнення 

результатів вивчення практики, аналізу проблем, пов’язаних із 

функціонуванням правового механізму захисту прав учасників 

кримінального провадження в конституційній юрисдикції, та обґрунтування 

теоретичних положень роботи (розділи 1–3). Соціологічний метод 

використано під час проведення опитування, аналізу та використання 

результатів анкетування суддів, адвокатів, прокурорів, слідчих (детективів) 

та науковців (розділи 1,3). Метод узагальнення надав можливість послідовно 

звести одиничні факти в єдине ціле та сформулювати обґрунтовані висновки, 

спрямовані на вдосконалення законодавчої регламентації досліджуваних 

питань. Методи угрупування, моделювання, прогнозування застосовано при 

підготовці висновків (висновки до розділів, загальні висновки). Наведені 

методи використовувалися в роботі у взаємозв’язку та взаємозалежності, що 

забезпечило всебічність, повноту й об’єктивність дослідження. 

Науково-теоретичною основою дослідження є праці вітчизняних та 

зарубіжних вчених у галузі кримінального права та кримінального процесу, 
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конституційного права, теорії держави і права, а також роботи з інших 

правових дисциплін. 

Нормативно-правовою базою дослідження є Конституція України, інші 

нормативно-правові акти України, міжнародні нормативно-правові акти та 

нормативно-правові акти окремих іноземних держав. Особлива увага 

приділена вітчизняному та зарубіжному кримінальному процесуальному та 

конституційному законодавству. 

Емпіричну базу дослідження становлять результати анкетування 408 

респондентів (з них: 73 судді, 138 адвокатів, 81 прокурор, 32 слідчих 

(детективів), 84 науковця); статистичні дані Конституційного Суду України 

за 2016-2019 роки; практика Конституційного Суду України за 1997-2020 

роки, судова практика національних судів у сфері кримінального 

провадження; 47 рішень Європейського суду з прав людини. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за 

характером та змістом розглянутих проблем дисертація є першим в Україні 

комплексним монографічним дослідженням, в якому проаналізовані, 

систематизовані та отримали подальший розвиток науково-теоретичні та 

практичні засади функціонування механізму захисту прав учасників 

кримінального провадження в конституційній юрисдикції. Обґрунтовується 

низка концептуальних та важливих для теорії й практики понять, положень і 

висновків, одержаних особисто автором, серед яких найсуттєвішими є такі: 

вперше: 

- запропоновано авторське визначення поняття «правовий механізм 

забезпечення прав учасників кримінального провадження»; 

- сформульовано авторське визначення поняття міжнародні стандарти 

правового механізму (міжнародного та національного) забезпечення прав 

учасників кримінального провадження, під яким слід розуміти комплекс 

основних гарантованих державою-учасницею правових вимог щодо 

забезпечення прав учасників кримінального провадження, що закріплені в 
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міжнародних нормативно-правових документах та у чинному законодавстві 

України; 

- окреслено значення Конституційного Суду України як структурного 

елемента національного механізму забезпечення прав учасників 

кримінального провадження; 

- визначено предмет правового механізму забезпечення прав учасників 

кримінального провадження в конституційній юрисдикції; 

- обґрунтовано необхідність зупинення судового провадження у 

кримінальній справі за умови здійснення конституційного провадження щодо 

неконституційності, конституційності закону, іншого правового акта чи їх 

окремого положення, які мають бути застосовані судом при вирішенні цієї 

кримінальної справи; 

- доведено необхідність зупинення виконання судового рішення у 

кримінальній справі за умови видання Великою Палатою Конституційного 

Суду України забезпечувального наказу; 

- сформульовані пропозиції до національного кримінального 

процесуального законодавства, що мають на меті посилення впливу 

інструментів конституційної юрисдикції на рівень забезпечення прав 

учасників кримінального провадження; 

удосконалено: 

- структуру правового механізму забезпечення прав учасників 

кримінального провадження, яка складається з таких елементів як: джерела 

права; юридичні процедури; уповноважені суб’єкти, діяльність яких 

направлена на забезпечення прав учасників кримінального провадження;  

- поняття системи та структури міжнародних та національних правових 

механізмів забезпечення прав учасників кримінального провадження; 

- класифікацію юридичних процедур як складового елементу 

національного механізму забезпечення прав учасників кримінального 

провадження в залежності від суб’єктів юридичної процедури, від тривалості 
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юридичної процедури та від обсягу дій, необхідних для здійснення певної 

юридичної процедури; 

набули подальшого розвитку: 

- наукові підходи щодо визначення співвідношення між поняттями 

«механізм захисту прав учасників кримінального провадження» та «механізм 

забезпечення прав учасників кримінального провадження»; 

- наукові ідеї щодо розмежування понять «конституційна юстиція» та 

«конституційна юрисдикція»; 

- доктринальні та праксеологічні підходи розуміння поняття «права 

людини»; 

- пропозиції щодо запровадження механізмів виконання міркувань та 

зауважень Комітету з прав людини ООН у кримінальному процесуальному 

законодавстві; 

- наукові підходи щодо розуміння системи міжнародних організацій, 

діяльність яких спрямована на забезпечення прав учасників кримінального 

провадження в Україні, до якої доцільно віднести: Раду з прав людини ООН; 

Управління Верховного комісара ООН з прав людини; Комісара Ради Європи 

з прав людини; Комітет з прав людини ООН; ЄСПЛ. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати 

дисертаційного дослідження мають прикладний характер і можуть 

використовуватися за різними напрямами діяльності, зокрема в: 

– нормотворчій діяльності – для вдосконалення норм чинного 

кримінального процесуального та конституційного законодавства України, 

якими регламентовано питання функціонування правового механізму 

забезпечення прав учасників кримінального провадження в конституційній 

юрисдикції; 

– правозастосовній діяльності – в практичній діяльності Верховного 

Суду та Конституційного Суду України (акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження в діяльність Касаційного кримінального суду у 

складі Верховного Суду від 11 червня 2020 року); 
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– навчально-методичній діяльності – в процесі викладання навчальних 

дисциплін «Кримінальний процес України», «Актуальні проблеми 

кримінального процесу України», «Конституційне право України» та під час 

підготовки підручників, посібників, методичних матеріалів і рекомендацій 

(акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у навчальний та 

науково-дослідний процеси юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка від 22 червня 2020 року). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Актуальні питання 

реформування процесуального законодавства в Україні» (м. Київ, 1 грудня 

2017 р.); «Актуальні проблеми прав людини, держави та вітчизняної правової 

системи» (м. Дніпро, 5–6 квітня 2019 р.); « Людина і закон: публічно-

правовий вимір» (м. Дніпро, 4–5 жовтня 2019 р.); «П’яті Таврійські юридичні 

наукові читання» (м. Київ, 15–16 травня 2020 р.); «Правове життя: сучасний 

стан та перспективи розвитку» (м. Запоріжжя, 22–23 травня 2020 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного 

дослідження викладено в 10 публікаціях автора, зокрема, 6 в наукових 

статтях, з них 5 – у вітчизняних наукових виданнях і 1 – в іноземному 

фаховому виданні, та в 4 тезах доповідей на міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації обумовлені метою, предметом та 

задачами дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, що 

містять сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Повний обсяг роботи становить 273 сторінок, із них: основний текст – 211 

сторінок, список використаних джерел (346 найменування) – 42 сторінки та 

додатки на 20 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ  

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

1.1. Поняття та структура механізму захисту прав учасників 

кримінального провадження 

 

Ідея створення всеохоплюючої системи захисту прав людини об’єднала 

більшість правових, політичних і філософських концепцій ХХ-ХХІ століття. 

Забезпечення захисту прав людини проголошено метою і основним 

завданням існування людської цивілізації правовими державами та 

міжнародними організаціями. Для багатьох країн пріоритетом стали 

принципи правової держави, що забезпечують належний рівень захисту прав 

людини. Захист прав людини як світоглядна ідеологія розповсюдилась не 

тільки на територію Європи чи Північної Америки, але правозахисна 

практика почала діяти усюди, де вона не була прямо заборонена диктатурою 

місцевого тоталітаризму.  

Тенденція визнання державами існування невід’ємних прав людини 

спричинила виникнення значної кількості зобов`язань держави, насамперед її 

установ і організацій, перед власними громадянами. Такі зобов’язання не є 

зручними для плутократичних політичних еліт, що формально ставляться до 

ідеї природних прав людини. В свою чергу, керівництво будь-якої країни вже 

не може відсторонитися від суспільної боротьби за права людини. Відмова 
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від курсу на забезпечення прав людини одразу призведе до негативних 

політичних і економічних наслідків для керівництва такої держави також і з 

боку міжнародної спільноти.  

Як влучно зазначив Л.С. Криворучко, у сучасному світі, коли проблема 

захисту прав людини вийшла далеко за межі окремої держави, виникла 

необхідність у створенні універсальних міжнародно-правових стандартів, які 

також визнаються як основні права людини. Таким чином, права людини 

стали об’єктом регулювання не лише окремої держави, а й міжнародного 

співтовариства [1, c.58].  

В Україні також однією з нагальних правових проблем є питання 

захисту прав людини і громадянина. Однією з найбільш чутливих в аспекті 

порушення прав людини є сфера кримінальних процесуальних 

правовідносин. Завдання здійснення кримінального провадження, система та 

методи державного примусу в кримінальному процесі, правові наслідки 

притягнення особи до найбільш суворого виду юридичної відповідальності – 

кримінальної, обумовлюють потенційну та реальну загрозу основним 

природнім правам людини, якими є право на життя, свободу та приватне 

життя.  

Ураховуючи наведене, вважаємо, що для забезпечення ефективного, 

швидкого і якісного процесу утвердження принципів правової держави в 

Україні, необхідним є повний, безсторонній, науковий аналіз механізму 

захисту прав учасників кримінального провадження. Такий аналіз надасть 

можливість дослідити підходи до розуміння сутності правового механізму, 

класифікувати і систематизувати його, а також запропонувати авторську 

концепцію правового механізму захисту прав учасників кримінального 

провадження. 

Перш ніж перейти до безпосереднього дослідження механізму захисту 

прав учасників кримінального провадження, вважаємо за необхідне вивчити 

підходи до тлумачення терміну «механізм» як загальнотеоретичної правової 

категорії. Так, у тлумачному словнику наводяться наступні визначення 
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терміну «механізм»: пристрій, що передає або перетворює рух; внутрішня 

будова, система чого-небудь; сукупність станів і процесів, з яких складається 

певне фізичне, хімічне та інше явище [2, c.695]. На думку О.В. Радченка 

механізму як такому мають бути обов’язково притаманні наступні ознаки: 

1) є продуктом організованої діяльності; 2) має мету або функцію; 3) містить 

послідовність дій, певний вид руху; 4) передбачає переважно однобічний 

вплив з чітко визначеним вектором впливу; 5) має суб’єкт і об’єкт; 

6) характеризується жорстким взаємозв’язком, усталеністю процесу, правил 

взаємодії; 7) його функціонування в ідеалі націлене на автоматизм; 8) його 

побудова має структурно-функціональний характер; 9) має ознаки відкритої 

або закритої системи [3, с.10].  

Водночас, в сучасній юриспруденції відсутнє уніфіковане визначення 

загальнотеоретичного терміну «механізм». Переважно даний термін 

використовується у розумінні різних юридичних процесів, зокрема, у 

процесах пов’язаних із застосування механізмів реалізації права, механізмів 

захисту прав та механізмів забезпечення права. Крім того, як зазначає 

К.В. Шундіков, поняття, утворені використанням родової абстракції 

«механізм», переважно відображають доволі масштабні регулятивні системи, 

юридичні макроконструкції, що вміщують значний обсяг як юридичних 

явищ, так і феноменів за межами правової форми [4, с.13]. Автор підкреслює, 

що характеристика явища або процесу як механізму (у найширшому 

смисловому значенні даного поняття) передбачає, по-перше, складність його 

структурної будови; по-друге, системність, узгодженість організації його 

елементів; по-третє, здатність до динаміки, визначеної цілеспрямованістю 

діяльності; по-четверте, його схильність до самоуправління або зовнішнього 

управління [4, с.13].  

В свою чергу, безспірним ми вважаємо той факт, що усі тлумачення, 

запропоновані вченими, використовують термін «механізм» у одному 

сталому значенні у юридичній науці. Термін «механізм» використовується у 

значенні сукупності елементів (єдиної системи), які є взаємозв’язаними і 
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такими, що діють у визначений законом спосіб для досягнення конкретної 

мети чи забезпечення виконання конкретних функцій чи виконання завдань, 

що були визначені. Тобто, конкретний механізм у юридичному тлумаченні не 

є автономною структурою, яка може існувати самостійно, оскільки такий 

механізм не має можливості самостійно створювати чи змінювати мету свого 

функціонування.  

Вчені також відмічають, що суттєвою властивістю механізму як 

правової категорії є його системний характер: він не є довільною сукупністю 

різнопорядкових юридичних феноменів, але виступає органічним 

комплексом взаємопов’язаних правових інструментів, покликаних 

«працювати» як єдине ціле [5, с.65].  

Таким чином, правову конструкцію «механізм» можна 

охарактеризувати як єдину організовану динамічну, взаємоузгоджену та 

взаємоповʼязану систему, в межах якої уповноважені суб’єкти 

використовують нормативно-правові інструменти для досягнення конкретної 

мети правового регулювання. 

Що ж стосується безпосереднього предмету нашого наукового 

дослідження, а саме механізму захисту прав учасників кримінального 

провадження, то варто відмітити, що у вітчизняній правовій доктрині немає 

єдності позицій стосовно змістовного наповнення поняття «захист прав». 

Тому, на наш погляд, можна об’єднати наукові підходи у три групи, а саме: 

перша група науковців стверджує, що поняття «захист прав» є тотожним 

поняттю «забезпечення прав»; друга група звужує поняття «захист прав» та 

вважає його структурним елементом поняття «забезпечення прав»; третя 

група вчених займає кардинально протилежну позицію та обстоює точку 

зору, що якраз захист прав людини є більш широким та повним поняттям.  

Ми є прихильниками третього підходу і вважаємо, що «захист прав» є 

найбільш комплексним поняттям з наведених вище. Разом з тим, для того, 

щоб забезпечити обґрунтованість та достовірність наших висновків і 

можливість їх використання в процесі подальшого наукового дослідження 
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проблематики механізму захисту прав учасників кримінального 

провадження, вважаємо за необхідне дослідити таку споріднену з нашим 

предметом дослідження правову категорію як «механізм забезпечення прав» 

[6, с.236-239]. 

Так, термін «забезпечення» має досить широке значення, що 

трактується: як створювати надійні умови для здійснення чого-небудь; 

гарантувати щось; захищати, охороняти кого-, що-небудь від небезпеки [7, 

с.85]. Так, А.А. Романова, виходячи з різних позицій науковців щодо 

визначення поняття «забезпечення», робить висновок, що забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина – це певна система умов, які направлені на 

ефективну реалізацію людиною прав і свобод [8, с.600]. О.Б. Червʼякова під 

забезпеченням основних прав розуміє, з одного боку, систему їх гарантій, а з 

іншого – діяльність органів держави зі створення умов для реалізації прав 

громадян, їх охорони, захисту і відновлення порушеного права [9, 

c.44]. О.В. Марцеляк зазначає, що найбільш прийнятним є підхід, за якого 

поняття «забезпечення прав і свобод» охоплює здійснення певних дій, 

спрямованих на: а) удосконалення національного законодавства країни і 

приведення його до міжнародних стандартів у галузі прав людини; 

б) реалізацію громадянами своїх прав і свобод; в) охорону прав і свобод 

людини та громадянина; г) захист прав і свобод людини та громадянина [10, 

с.36].  

Г. Босхомджиєвою визначено, що механізм забезпечення особистих 

прав і свобод людини й громадянина – це державно-правовий механізм, що 

являє собою систему конституційно-правових норм, структуру державних 

органів, різноманітні фактори, форми й методи, способи, умови й засоби 

здійснення норм, що встановлюють особисті права й свободи людини й 

громадянина відповідно до встановлених процедур і принципів. Цей 

механізм являє собою сукупність трьох взаємозалежних елементів: механізму 

охорони, механізму захисту й механізму відновлення [11, с.9].  
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Особливу увагу слід звернути на тлумачення механізму забезпечення 

прав, розроблене О.П. Кучинською, яка визначає механізм забезпечення прав 

учасників кримінального провадження як комплексну взаємодіючу систему 

нормативно-правових підстав, юридичних засобів, загальносоціальних умов, 

а також посадових осіб та органів, що у сукупності забезпечують правомірну 

реалізацію прав учасників кримінального провадження, а в необхідних 

випадках – їх охорону, захист та/або відновлення [12, с.156]. 

Слід також звернути увагу, що у юридичній літературі є підходи, в 

межах яких обґрунтовується, що забезпечення прав є лише елементом, 

складовою частиною або ж стадією механізму реалізації права. А тому, 

вважаємо за необхідне також проаналізувати поняття «механізм реалізації 

права». 

Варто відмітити, що вітчизняні вчені-правники розкривають зміст 

механізму реалізації права крізь призму його елементів. Наприклад, 

Л.А. Морозова механізм реалізації права розглядає як сукупність таких 

елементів: 1) норми права (нормативну основу) як вихідний, базовий 

елемент; 2) юридичні факти, що є підставою для приведення механізму 

реалізації права в дію; 3) правомірну діяльність суб’єктів права; 4) гарантії 

здійснення права - загальні і спеціальні (важливе місце тут займають 

юридичні гарантії); 5) спеціальні юридичні процедури реалізації права; 

6) система захисту й охорони, у якій ключове місце відводиться юридичній 

відповідальності правопорушників [13, с.256] . 

Т.Ю. Фалькіна визначає елементи механізму реалізації права залежно 

від суб’єктної приналежності, а не функціонального призначення, як 

Л.А. Морозова. Науковець виокремлює чотири блоки елементів механізму 

реалізації права: 1) елементи, пов’язані з діяльністю самого суб’єкта права 

(особливості впливу права на волю й свідомість людини, формування 

мотиваційних установок); 2) елементи, пов’язані з державно-владною 

діяльністю (застосування права, контроль, стимулювання, юридична 

відповідальність, охорона і захист); 3) процесуальний, забезпечує юридичний 
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порядок реалізації суб’єктивних прав і юридичних обов’язків; 

4) характеризує соціально-культурний рівень суб’єктів реалізації права [14, 

с.1, 3].  

На думку Є.М. Хазова, механізм реалізації основних прав, свобод і 

обов’язків людини і громадянина складається з правових норм, що їх 

закріплюють; юридичних фактів; діяльності спеціальних органів і суб’єктів 

права, покликаних їх забезпечувати; безпосередньої діяльності суду і 

правоохоронних органів; спеціальних юридичних процедур; інституту 

юридичної відповідальності; рівня правової культури населення і самого 

носія прав, свобод і обов’язків [15, с.174-175]. 

Не менш цікавою є позиція А.М. Колодія та А.Ю. Олійника, які до 

елементів механізму реалізації конституційних прав, свобод і обов’язків 

людини та громадянина у широкому розумінні відносять: а) конституційні 

норми, що закріплюють суб’єктивні права; б) самі конституційні права та 

свободи, їх зміст, структуру та гарантії здійснення; в) юридичні обов’язки; 

г) юридичну діяльність, що є сутністю реалізації конституційного права; 

д) законність і правосвідомість людини та громадянина, що забезпечують 

правильне розуміння ними своїх конституційних прав, свобод та обов’язків і 

кожного права окремо, шляхів їх реалізації; е) стадії реалізації кожного 

конституційного права [16, с.219].  

Розглядаючи правову категорію «механізм реалізації основних 

(конституційних) прав», ми вважаємо за необхідне виділити певну 

особливість, що виокремлює механізм реалізації основних (конституційних) 

прав серед загальних механізмів реалізації права. Елементом, що суттєво 

виділяє цю категорію, є джерело такого права, тобто конституція. В контексті 

даного питання доречною буде думка Ю.М. Тодики, який зазначав, що 

механізм реалізації Конституції охоплює лише два аспекти: нормативний і 

інституційний. Економічні, політичні, соціально-психологічні та інші 

фактори він розглядає як соціальне середовище, як ті реальні умови, які 

здійснюють вплив на реалізацію конституційних норм, а тому не можуть 
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виокремлюватись. Нормативний аспект, на думку науковця, включає 

здійснення конституційних норм у державно-правових та інших 

правовідносинах, дотримання, виконання, використання й застосування 

конституційних норм; інституційний елемент – державні структури, що 

забезпечують реалізацію конституційних норм у процесі нормотворчої, 

правозастосовної та правоохоронної діяльності: державні органи своїми 

діями чи бездіяльністю багато в чому визначають ефективність реалізації 

конституційних норм [17, с.338-340, 356]. Особливості реалізації та 

забезпечення конституційних прав обумовленні пріоритетним місцем 

конституції в системі законодавства держави. Усі закони та інші нормативно-

правові акти приймаються на основі конституції та повинні відповідати їй, 

крім того такі акти також мають містити «дух» конституції. Адже, саме 

правові акти є першоосновою формування і зміни правової дійсності в 

державі.  

Водночас існує й інша особливість конституції як елементу механізму 

реалізації основних (конституційних) прав. Так, відповідно до статті 8 

Конституції України її норми є нормами прямої дії, тобто такими, що 

безпосередньо гарантують реалізацію прав. Водночас, практика 

правозастосування вказує на те, що завдяки досить широкому змісту і 

розпливчатій формі норм конституції, для її ефективного правовикористання 

необхідним є уточнення і доповнення конституційних приписів нормами 

закону. При цьому, непоодинокими є випадки, коли уточнення і доповнення 

положень конституції нормами закону, у зв’язку із викривленням та 

спотворенням змісту конституційних норм, чинять негативний вплив на 

ефективність реалізації приписів конституції. Саме тому в державі виникає 

необхідність існування дієвого правого механізму, що забезпечує належну 

реалізацію положень конституції у законах та унеможливлює змінення 

конституційних засад законами або підзаконними актами. Такий правовий 

механізм має специфічну мету, як вдало зазначив С.М. Морозюк – загалом 

механізм реалізації Конституції є сукупністю конструктивних та 



30 

забезпечувальних елементів, що взаємоузгоджено діють заради досягнення 

мети та цілей реалізації Конституції. Його ефективність залежить від умов, у 

яких здійснюється реалізація Конституції, та факторів впливу на цей процес 

[18, c.36]. Ми підтримуємо позицію С.М. Морозюка та вважаємо, що 

правовий механізм реалізації Конституції є доволі складним з точки зору 

правової конструкції, така «побудова» обумовлена специфічним завданням 

цього правового механізму – запобігання законодавчого саботажу 

конституційних засад, відповідно і принципів суспільного устрою в цілому.  

Таким чином, на підставі вищевикладеного вважаємо, що все ж 

механізм забезпечення прав людини і громадянина є ширшою правовою 

категорією у порівнянні з механізмом реалізації прав.  

Наступною спорідненою категорією є «механізм захисту прав». 

Наприклад, О.Г. Огородник визначає поняття соціально-юридичного 

механізму захисту прав людини і громадянина як систему засобів та 

факторів, що створюють необхідні умови поваги до прав і свобод людини, 

реалізації принципу законності. До такого механізму науковець відносить 

систему державних органів, громадських організацій, правові та нормативні 

акти, які в сукупності і взаємозв’язку забезпечують реалізацію зазначених 

принципів. Цей механізм повинен також включати засоби стимулювання 

реалізації принципу законності, дотримання прав і свобод, у тому числі 

створення умов, за яких закріплені права і свободи можуть реально належати 

конкретній особі, використовуватись нею без будь-яких зовнішніх перешкод 

[19, с.15]. Ю.М. Сидорчук під механізмом захисту прав розуміє систему та 

комплекс послідовних дій (охоплює всі можливі дії при захисті прав), 

спрямованих на захист прав людини та громадянина [20, с.34]. На думку 

М.Д. Савенко, основу механізму захисту прав і свобод людини і громадянина 

становлять правові принципи, норми (юридичні гарантії), а також умови і 

вимоги діяльності органів влади, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових осіб, громадян, які в сукупності забезпечують дотримання, 

реалізацію і захист прав та свобод громадян. Автор вважає, що це система 
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взаємопов’язаних конституційних норм, які закріплюють основні права та 

свободи громадян і встановлюють гарантії їх реалізації, а також система 

органів державної влади, місцевого самоврядування, інших інституцій 

держави, які забезпечують, охороняють і захищають основні права та 

свободи громадян [21, с.74]. І.Л. Бородін та Л.М. Моісєєнко зазначають, що у 

понятті «захист прав людини» його складова – термін «захист» – мав би 

означати діяльність суб'єктів права з використання спеціальних юридичних 

засобів із метою захистити людину від замахів на її права та обов'язки. Проте 

таке пояснення терміну «захист», на думку науковців, не зовсім відповідає 

його сьогоднішньому змісту, який несе в собі не тільки пасивне 

навантаження, але й активне – відновлювальне. Зазначений термін у понятті 

«захист прав людини» означає і охорону, тобто активну оборону й 

відновлення порушеного становища, якщо таке мало місце. Такий підхід дає 

змогу об'єднати поняттям «захист прав людини» всі правові засоби в 

механізмі забезпечення, які спрямовані на реалізацію правового статусу 

особи [22, c.28]. 

Дослідивши позиції вчених щодо визначення сутності механізму 

захисту прав, ми можемо зазначити, що у академічних колах відсутнє єдине 

бачення як зовнішньої, так і внутрішньої форми цього механізму. Безумовно 

позитивною, на нашу думку, є поліпідхідність вчених до змістовного 

наповнення поняття механізму захисту прав. Разом з тим, суттєва 

«розмитість» терміну «механізм захисту прав» створює серйозну теоретичну 

перешкоду у його визначенні і структуризації, що обумовлює виникнення 

наукової і практичної проблеми у сфері застосування механізмів захисту прав 

учасників кримінального провадження.  

Ми вважаємо, що недоцільно визначати правовий механізм захисту 

прав учасників кримінального провадження лише через окремі елементи його 

системи, засади, принципи, суб’єкти, об’єкти, форми. Ми наполягаємо, що 

механізм захисту прав учасників кримінального провадження є складною 

системою його елементів, які повинні аналізуватися і систематизуватися у 
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взаємозв’язку. Досліджуючи механізми захисту прав учасників 

кримінального провадження в цілому, з урахуванням усіх його елементів, їх 

кореляцією, ми отримаємо чітку, прозору, зрозумілу позицію щодо суті і 

форми такого механізму.  

Таким чином, провівши аналіз понять «механізм забезпечення прав» та 

механізм захисту прав», доводиться констатувати, що ці два поняття є 

достатньо спорідненими і провести їх розмежування достатньо складно. 

Водночас, розглядаючи окреслені поняття крізь призму кримінального 

процесуального права, вважаємо, що саме поняття «механізм захисту» є 

ширшим за поняття «механізм забезпечення прав».  

Так, на нашу думку, під терміном «захист» у юридичній конструкції 

«правовий механізм захисту прав учасників кримінального провадження» 

слід розуміти комплексну юридичну систему, яка створює необхідні умови 

для ефективного забезпечення прав учасників кримінального провадження, 

що виявляється у діянні уповноваженого суб’єкта, направленого на 

реалізацію, охорону або відновлення права, що було порушено чи 

безпосередньо знаходиться під загрозою порушення, яке може завдати 

значної шкоди охоронюваним законам інтересам суспільства, держави чи 

окремого індивіда. Таке тлумачення може особливо вдало використовуватися 

саме у кримінально-процесуальних правовідносинах, у яких право людини є 

не єдиним об’єктом забезпечення, адже свободи і законні інтереси учасників 

кримінального провадження визнаються не менш пріоритетними елементами 

даних правовідносин. 

При цьому, ми переконані, що правовий механізм захисту прав 

учасників кримінального провадження формується системою національного 

та міжнародного правових механізмів забезпечення прав учасників 

кримінального провадження. Саме це дозволяє нам здійснити розмежування 

окреслених понять. Вважаємо, що звужене тлумачення поняття «механізм 

забезпечення прав учасників кримінального провадження» обумовлюється 

тим, що його дія розповсюджується на конкретний рівень правового 
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регулювання, а саме: або на національний, або на міжнародний. Тоді як 

правовий механізм захисту прав учасників кримінального провадження 

охоплює одночасно національний і міжнародний рівні. Цей механізм так 

само, як і механізм забезпечення прав учасників кримінального провадження, 

передбачає: реалізацію прав (процес втілення у правову дійсність 

нормативно-правових положень, закріплених у національному та 

міжнародному законодавстві); охорону прав (комплекс превентивних 

заходів, пов'язаних з попередженням або зменшенням негативних наслідків 

порушення прав); відновлення прав (сукупність методів і засобів, 

спрямованих на відновлення порушених прав).  

При цьому, систему національного та міжнародного правових 

механізмів забезпечення прав учасників кримінального провадження слід 

розглядати як сукупність у взаємодії, взаємообумовленості та взаємозв’язку 

усіх елементів даного механізму, що відрізняються універсальністю, 

загальною значимістю та призначені для створення належних умов для 

реалізації, охорони та захисту закріплених чинним законодавством прав 

учасників кримінального провадження. Загалом, системи національного та 

міжнародного механізмів забезпечення прав учасників кримінального 

провадження об’єднують єдиними вимогами усі елементи даного механізму, 

намагаючись зробити їх діяльність уніфікованою і такою, що відповідатиме 

міжнародним та національним стандартам захисту прав людини. 

  

1.2. Система міжнародних та національних правових механізмів 

забезпечення прав учасників кримінального провадження 

 

 Діяльність держави щодо захисту прав, свобод та інтересів людини є 

однією з основних цілей функціонування державних органів в суспільстві. 

Створення дієвих механізмів реалізації, охорони і захисту прав громадян, 

дотримання свобод людини, забезпечення сприятливих умов для реалізації 

людиною своїх законних інтересів – всі ці завдання є необхідними для 
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створення правової держави. Як зазначає І.І. Припхан, основне призначення 

правової держави полягає у надійному захисті прав, свобод та інтересів 

людини і громадянина. З цією метою необхідно сформувати відповідний 

механізм реалізації прав, свобод та інтересів людини і громадянина та засоби 

їх захисту [23, c.75].  

Важливою складовою системи забезпечення прав людини є її 

міжнародна складова, що формується з різних наднаціональних механізмів 

забезпечення прав людини. Зокрема, Л.В. Голяк відзначає, що критерієм 

демократичності тієї чи іншої держави вважається ставлення в цій державі до 

міжнародних стандартів прав людини, їх сприйняття та послідовна реалізація 

встановлених у них принципів [24, c.74-75]. 

Таким чином, важливим є здійснити дослідження як національного, так 

і міжнародного правових механізмів забезпечення прав учасників 

кримінального провадження, які, на нашу думку, формують механізм захисту 

прав учасників кримінального провадження. 

Звернувши увагу на існуючі в національному та міжнародному праві 

механізми забезпечення прав учасників кримінального провадження, можемо 

констатувати, що такі механізми мають досить широкий перелік структурних 

складових. Наприклад, такий елемент механізму забезпечення прав учасників 

кримінального провадження як джерела права включає в себе підзаконні 

нормативні акти, кодифіковані нормативні акти України, документи 

міжнародного права, ратифіковані в Україні, та інші джерела права. 

Водночас, не можна не помітити, що механізми забезпечення прав людини в 

будь-якій юридичній галузі мають ідентичні елементи: норма права, суб’єкт 

виконання, законна процедура реалізації, об’єкт діяльності. Різноманітність 

елементів, що використовується у механізмі захисту прав учасників 

кримінального провадження, хоча і виділяє кримінальний процес серед 

інших правовідносин, але доводить, що незалежно від різноманітності 

елементів механізму забезпечення прав учасників кримінального 
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провадження, він завжди функціонує відповідно до єдиних принципів та має 

схожу структуру. 

З урахуванням проведеного нами у попередньому підрозділі 

дослідження, а також на підставі ґрунтовного аналізу позицій науковців 

щодо структурних елементів механізму забезпечення прав, ми вважаємо, що 

структура правового механізму забезпечення прав учасників кримінального 

провадження складається з таких елементів: джерела права; юридичні 

процедури; уповноважені суб’єкти, діяльність яких направлена на 

забезпечення прав учасників кримінального провадження. 

В межах цього підрозділу ми проведемо детальний аналіз кожного з 

окреслених вище структурних елементів національного та міжнародного 

механізмів забезпечення прав учасників кримінального провадження, 

оскільки дослідження проблематики системи забезпечення прав та свобод 

людини і громадянина має важливе практичне значення для подальшого 

розвитку науки кримінального процесуального права та реформування 

законодавства України в аспекті євроінтеграційних прагнень України, 

вдосконалення практики реалізації та захисту прав людини, розбудови 

України як демократичної і правової держави [25, c.196]. 

Проте, перш ніж перейти до безпосереднього аналізу предмета 

дослідження в межах цього підрозділу, вважаємо за необхідне окреслити 

основні міжнародні стандарти, яким має відповідати правовий механізм 

забезпечення прав учасників кримінального провадження. 

Питання міжнародних правових стандартів забезпечення прав людини, 

в тому числі учасників кримінального провадження, завжди були предметом 

жвавих наукових дискусій. 

Так, наприклад, К.С. Тищенко наводить декілька наукових підходів 

щодо розуміння поняття «міжнародні стандарти забезпечення прав людини» 

[26, с.328-329]. Рабінович П.М. ввважає, що у доктрині міжнародного права 

під поняттям міжнародних стандартів прав людини розуміють – закріплені у 

міжнародних актах і документах, текстуально уніфіковані й функціонально 
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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 або політичного характеру [27, с.24]. 

Досліджуючи європейські міждержавні правові системи, Л.А. Луць 

визначає загальновизнані європейські правові стандарти як єдині, типові 

принципи й норми, які зафіксовані в основних джерелах права регіональних 

міждержавно-правових систем та є мінімальними правовими вимогами щодо 

правових систем держав-учасниць [28, с.175]. 

Науковцями пропонуються різні класифікації міжнародних стандартів. 

Наприклад, О.В. Саленко пропонує класифікувати міжнародні стандарти за 

такими критеріями: 1) за змістом і способом закріплення: цілі, принципи, 

норми; 2) за сферою дії: універсальні, регіональні, партикулярні; 3) за 

юридичною силою: імперативні, диспозитивні; 4) за функціями в механізмі 

міжнародно-правового регулювання: матеріальні та процесуальні; 5) за 

способом творення та формою втілення: звичаєві, договірні та такі, що 

містяться в рішеннях міжнародних організацій [29, с.265].  

У свою чергу, П.М. Рабінович пропонує класифікувати міжнародні 

стандарти прав людини за різними критеріями, зокрема, 1) залежно від їх 

аутентичного статусу: номінальні (термінологічні, текстуальні), до яких 

належать самі лише назви прав і свобод людини, що вжиті у міжнародних 

актах, та фактичні (змістовні), до яких відносять зафіксовані у вказаних 

джерелах змістові й обсягові показники таких прав і свобод; 2) за простором 

(територією) дії: світові (загальноцивілізаційні, глобальні) та регіональні 

(зокрема, континентальні); 3) за суб’єктом їх встановлення: стандарти ООН, 

ЮНЕСКО, Ради Європи, ЄС тощо. Загалом же слід зауважити, що 

різноманітні класифікації стандартів прав людини покликані відображати ту 
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чи іншу їхню специфіку; а її належить неодмінно враховувати при 

конструюванні та використанні юридичних інструментів забезпечення (тобто 

сприяння реалізації, охороні й захисту) прав та свобод людини [27, с.24]. 

Існує ще й така класифікація міжнародних стандартів прав людини: 

1) загальні (щодо державного устрою, прав людини та матеріального права); 

2) процесуальні (стандарти адміністративного, господарського, цивільного, 

кримінального судових процесів); 3) стандарти судоустрою [30, с.54]. 

Отже, узагальнивши підходи відображені у науковій літературі та 

проаналізувавши міжнародні правові акти і чинне законодавство України, 

вважаємо, що під поняттям міжнародні стандарти правового механізму 

(міжнародного та національного) забезпечення прав учасників кримінального 

провадження слід розуміти комплекс основних гарантованих державою 

правових вимог щодо забезпечення прав учасників кримінального 

провадження, що закріплені в міжнародних нормативно-правових 

документах та у чинному законодавстві України. 

На нашу думку, до основних міжнародних стандартів правового 

механізму забезпечення прав учасників кримінального провадження 

належать: верховенство права; законність; рівність перед законом і судом; 

повага до людської гідності; забезпечення права на свободу та особисту 

недоторканність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; 

таємниця спілкування; невтручання у приватне життя; недоторканність права 

власності; презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини; 

свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та 

членів сім’ї; заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за 

одне і те саме правопорушення; право на правову допомогу, в тому числі у 

випадках визначених законом й безоплатну; доступ до правосуддя; 

обов’язковість судових рішень; змагальність сторін; забезпечення права на 

оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності; публічність; 

диспозитивність; гласність і відкритість судового провадження; розумність 

строків. 
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З’ясувавши зміст та сутність міжнародних стандартів правового 

механізму забезпечення прав учасників кримінального провадження, 

вважаємо за доцільне розпочати дослідження національного механізму 

забезпечення прав учасників кримінального провадження, який, безумовно, 

має відповідати загальним міжнародним стандартам захисту прав людини. 

Першим структурним елементом національного правового механізму є 

нормативно-правові джерела, які забезпечують систему прав учасників 

кримінального провадження в Україні. До таких джерел належать 

Конституція України, закони та підзаконні акти України. 

Безумовно, визначальну роль у процесах функціонування 

національного механізму забезпечення прав учасників кримінального 

провадження відіграє Конституція України як Основний Закон, який має 

найвищу юридичну силу. Конституція України безпосередньо впливає на 

формування вітчизняного кримінального процесуального законодавства, яке 

забезпечує панування духу верховенства права та законності, в тому числі 

між учасниками кримінальних процесуальних відносин, адже закони та інші 

нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і 

повинні відповідати їй. У розділі ІІ Конституції України визначені основні 

права людини, які й формують предметну систему забезпечення прав 

учасників кримінального провадження, зокрема, статті 24, 55, 57, 59, 61, 62, 

64 КУ. 

Серед джерел права як елементу механізму забезпечення прав 

учасників кримінального провадження особливе значення мають такі 

нормативні акти: Кримінальний кодекс України [31]; Кримінальний 

процесуальний кодекс України [32]; Кримінально-виконавчий кодекс 

України [33]; Закони України «Про судоустрій і статус суддів» [34], «Про 

прокуратуру» [35], «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [36], «Про 

попереднє ув’язнення» [37], «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» [38] та інші.  
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Заслуговують на увагу також підзаконні нормативні акти, які значною 

мірою впливають на належний рівень забезпечення прав учасників 

кримінального провадження. До таких актів належать: роз’яснення, листи та 

постанови Пленумів Верховного Суду України та Верховного Суду, правові 

позиції вищих судових органів, Накази Генерального прокурора, Накази 

Міністерства внутрішніх справ, рішення Ради адвокатів України, професійні 

етичні кодекси та інші.  

Особлива роль серед національних джерел, що регулюють 

функціонування механізму забезпечення прав учасників кримінального 

провадження, відведена практиці ЄСПЛ. Так, відповідно до Закону України 

«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини», практика ЄСПЛ має пріоритет у випадку колізії норм чинного 

кримінального процесуального законодавства України та практики ЄСПЛ. 

Наприклад, відповідно до частини 3 статті 315 КПК України, під час 

підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового 

провадження має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення 

кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо 

обвинуваченого. При розгляді таких клопотань суд додержується правил, 

передбачених розділом II КПК України. За відсутності зазначених клопотань 

сторін кримінального провадження, застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, обраних під час досудового розслідування, 

вважається продовженим. Тобто така норма встановлює автоматичний режим 

продовження запобіжного заходу щодо обвинуваченого, якщо сторонами не 

було подано клопотань про зміну запобіжного заходу. Водночас, правовий 

висновок ЄСПЛ у пункті 30 рішення у справі «Чанєв проти України» 

(Chanyev v. Ukraine) [39] встановив, що новий Кримінальний процесуальний 

кодекс України чітко та точно не врегульовує питання щодо тримання особи 

під вартою у період після закінчення досудового розслідування та до початку 

судового розгляду. Натомість, відповідно до статті 29 Конституції України, 

статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та 
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сталої практики ЄСПЛ, жодна особа не може бути затримана без законної 

процедури та судового рішення. Відповідно, таке автоматичне продовження 

запобіжного заходу явно не відповідає духу і нормам Конвенції, що робить 

його незаконним і таким, що не повинно застосовуватись у кримінальному 

провадженні. Враховуючи позицію ЄСПЛ з цього питання, Конституційний 

Суд України в своєму рішенні від 23 листопада 2017 року у справі №1-

28/2017 [40]
 
визнав положення третього речення частини 3 статті 315 КПК 

України неконституційним та таким, що втрачає чинність з дня ухвалення 

Конституційним Судом України цього рішення. 

Дослідивши питання стосовно джерел національного права як елементу 

механізму забезпечення прав учасників кримінального провадження, 

доходимо висновку, що нині існує доволі розгалужена та об’ємна система 

законодавства, яка регламентує правовідносини між учасниками 

кримінального провадження. Ми вважаємо, що значна кількість нормативних 

актів, які регулюють кримінальні процесуальні правовідносини, створює 

певну складність у їх ефективному використанні (у зв’язку з існуванням 

колізій, прогалин у законодавстві та інших суміжних явищ), водночас, 

виключна важливість об’єктів їх захисту – життя, здоров’я і свобода людини 

– зумовлюють необхідність у високому рівні нормативної визначеності 

кримінальних процесуальних правовідносин. 

Наступним структурним елементом національного механізму 

забезпечення прав учасників кримінального провадження є юридичні 

процедури, в межах яких відбувається реалізація, охорона та захист 

відповідної системи прав. Під юридичними процедурами ми розуміємо 

процес реалізації учасниками кримінального провадження своїх прав і 

виконання обов’язків з метою захисту власних інтересів. 

В науковій літературі юридична процедура як самостійний об’єкт 

дослідження, так і окремі її різновиди досліджувались рядом науковців, 

зокрема С.С. Алєксєєвим, Д.А. Керімовим, Д.А. Ковачевим, 

В.Н. Протасовим, О.В. Фатхутдіновою та іншими. Водночас юридичні 
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процедури в межах кримінального провадження мають певну специфіку у 

порівнянні з загальноюридичними процедурами як за формою, так і за 

змістом. У зв’язку з цим, беручи за основу напрацювання науковців з даного 

питання, з урахуванням особливостей кримінально-процесуальних відносин, 

спробуємо запропонувати узагальнену класифікацію юридичних процедур як 

складового елементу національного механізму забезпечення прав учасників 

кримінального провадження. Системний аналіз юридичних процедур в межах 

кримінального провадження забезпечує більш глибоке розуміння 

особливостей функціонування національного механізму забезпечення прав 

учасників кримінального провадження. Класифікація юридичних процедур 

дозволяє систематизувати юридичні процедури в межах кримінального 

провадження, визначити їх взаємозв’язок і взаємозалежність. Під 

класифікацією юридичних процедур розуміється їх поділ на окремі групи за 

певним критерієм. 

Ми вважаємо, що поділ юридичних процедур як складового елементу 

національного механізму забезпечення прав учасників кримінального 

провадження можливо здійснити за наступними критеріями класифікації, а 

саме:  

1) в залежності від суб’єктів юридичної процедури можливо 

виокремити: 

- процедура досудового розслідування, тобто система офіційних, 

юридично значимих дій суб’єктів, які уповноважені здійснювати досудове 

розслідування у кримінальних провадженнях; 

- процедура судового розгляду справи – система офіційних, 

послідовних, юридично значимих дій суб’єктів щодо здійснення 

судочинства; 

- процедура підтримання державного обвинувачення в суді, тобто 

система офіційних, юридично значимих дій органів прокуратури в судовому 

провадженні щодо кримінальних правопорушень; 
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- процедура захисту або представництва у кримінальному провадженні, 

тобто система офіційних, юридично значимих дій адвоката спрямованих на 

здійснення захисту підозрюваного, обвинуваченого, виправданого, 

засудженого чи на здійснення представництва потерпілого, цивільного 

позивача, цивільного відповідача, свідка; 

- процедура виконання судового рішення, тобто система офіційних, 

юридично значимих дій суб’єктів, які уповноважені виконувати судові 

рішення у кримінальних провадженнях; 

2) залежно від тривалості юридичної процедури: 

- короткострокова (безперервна) юридична процедура, тобто 

процесуальні дії, які можуть вважатися виконаними одразу після прийняття 

відповідним суб’єктом рішення про їх виконання (наприклад, зміна складу 

групи прокурорів) або виконуються протягом незначного періоду часу, без 

перерви, після прийняття відповідного рішення (як приклад можна навести 

затримання правопорушника одразу після вчинення злочину); 

- довгострокова юридична процедура, тобто процесуальні дії, що 

виконуються протягом значного періоду часу, наприклад, здійснення 

адвокатом захисту підозрюваного. Також до довгострокових процедур слід 

відносити ті дії і рішення, які хоча і не включають в себе значної кількості 

інших процесуальних дій, але внаслідок своєї особливості не можуть бути 

виконанні швидко або без перерв. Прикладом є здійснення такої негласної 

слідчої (розшукової) дії як аудіо-, відеоконтроль особи, яка не може бути 

перервана без шкоди результату її проведення; 

3) залежно від обсягу дій, необхідних для здійснення певної юридичної 

процедури: 

- юридична процедура значна за обсягом, тобто вчинення декількох 

процесуальних дій, які спрямовані на досягнення єдиного результату 

(наприклад, процес доказування, проведення досудового розслідування, 

розгляд кримінального провадження в суді та інше); 

- юридична процедура незначна за обсягом, тобто одна конкретна 
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процесуальна дія (наприклад, допит свідка, звернення з клопотанням до 

слідчого судді). 

Слід зауважити, що наведена вище класифікація юридичних процедур 

в межах кримінального провадження має загальний характер і відображає 

основні особливості юридичних процедур, проте зазначені критерії не є 

вичерпними, що зумовлено складністю та багатоаспектністю системи 

юридичних процедур. 

Справедливим буде також зазначити, що до юридичних процедур як 

елемента забезпечення прав учасників кримінального провадження також 

варто віднести процесуальні рішення і дії учасників кримінального 

провадження. В частині 1 статті 110 КПК України встановлено, що 

процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового розслідування, 

прокурора, слідчого судді, суду. Тобто КПК України визначає, що 

процесуальні рішення в кримінальному провадженні не можуть прийматися 

потерпілим, представником потерпілого, захисником, підозрюваним 

(обвинуваченим), їх законними представниками та інше.  

Однак, варто враховувати, що, наприклад, відповідно до пункту 2 

частини 1 статті 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» видом адвокатської діяльності є: складення заяв, скарг, 

процесуальних та інших документів правового характеру. Згідно частини 1 

статті 47 КПК України, захисник зобов’язаний використовувати засоби 

захисту, передбачені КПК України та іншими законами України, з метою 

забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, 

обвинуваченого, що зобов’язує захисника вчиняти певні процесуальні дії, 

зокрема підготовку і подачу процесуальних документів. Крім того, захисник 

повинен прийняти рішення про здійснення процесуальної дії, хоча сам факт 

прийняття такого рішення і не повинен окремо фіксуватись. Тому, ми 

вважаємо, що використовуючи більш широкий підхід до розуміння 

процесуальних дій, слід вважати, що і інші, окрім зазначених в частині 1 

статті 110 КПК України учасників, можуть приймати процесуальні рішення і 
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виконувати процесуальні дії для забезпечення здійснення юридичних 

процедур у рамках кримінального провадження.  

Останнім структурним елементом національного правового механізму 

забезпечення прав учасників кримінального провадження є визначені 

законом суб’єкти кримінально-процесуальних відносин, діяльність яких 

направлена на досягнення конкретного правового результату. Слід 

зауважити, що у КПК України не міститься визначення та не 

використовується термін «суб’єкти кримінального провадження». Замість 

нього у КПК України вживаються такі терміни як «сторони кримінального 

провадження», «учасники кримінального провадження», «учасники судового 

провадження».  

З аналізу наведених вище термінів, очевидним є те, що суд та слідчого 

суддю не віднесено до жодної з запропонованих категорій. Разом з тим, в 

теорії кримінального процесу оперують таким терміном як «суб’єкти 

кримінального провадження», який з теоретичної точки зору має найбільш 

широкий зміст.  

Таким чином, до кола суб’єктів кримінального провадження як 

структурного елемента національного правового механізму забезпечення 

прав учасників кримінального провадження належать: суд, суддя, слідчий 

суддя та учасники кримінального провадження. 

До ознак, що характеризують суб’єктів кримінально-процесуальної 

діяльності, прийнято відносити: 1) участь у проваджені на підставах і у 

порядку, передбачених кримінально-процесуальним законом; 2) вступ у 

кримінально-процесуальні відносини з іншими суб’єктами процесу з власної 

ініціативи або в силу вимоги закону; 3) наявність чітко визначених в законі 

повноважень, прав і обов’язків; 4) реалізація своїх прав та обов’язків у 

встановленому законом порядку; 5) наявність відповідальності за 

невиконання обов’язків або порушення прав інших учасників. 



45 

При дослідженні структури національного механізму забезпечення 

прав учасників кримінального провадження окремої уваги заслуговує 

питання участі позапроцесуальних суб`єктів як елементів такої системи. 

До позапроцесуальних суб`єктів системи забезпечення прав людини у 

кримінальному провадженні можна віднести такі інституції як Верховна Рада 

України, Президент України, громадські і міжнародні організації, 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та інші суб’єкти, які 

наділені відповідними повноваженнями у сфері захисту прав людини в 

Україні. 

Особливе місце серед окреслених суб’єктів посідає Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений; омбудсмен), 

який здійснює на постійній основі парламентський контроль за додержанням 

конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного 

на території України і в межах її юрисдикції. Правовий статус 

Уповноваженого, його повноваження, гарантії забезпечення діяльності та 

інші організаційно-правові засади діяльності вказаного суб’єкта 

врегульовано Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини» [41]. Як зазначає О.О. Майданик, виходячи з 

положень частини 2 статті 4 ЗУ «Про Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини», діяльність Уповноваженого доповнює наявні засоби 

захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, не відміняє та 

не замінює їх. Це дає змогу зробити висновок, що інститут омбудсмена 

виступає додатковим засобом захисту прав і свобод людини в Україні у 

порівнянні з іншими правовими механізмами [42, c.13]. Ми підтримуємо дане 

твердження, адже роль додаткового механізму забезпечення прав людини 

повністю відповідає тій функції, яка виконується омбудсменом. 

Варто зауважити, що безпосередня участь Уповноваженого у 

кримінальному провадженні прямо не передбачена кримінально-

процесуальним законодавством, що значно знижує ефективність діяльності 

даного суб’єкта як складового елемента механізму забезпечення прав 
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учасників кримінального провадження. Крім того, чинне законодавство 

України, яке регламентує діяльність Уповноваженого, не створює дієвих 

юридичних механізмів виконання його рішень у кримінальному 

провадженні. Вважаємо, що, хоча діяльність омбудсмена не регламентована 

кримінально-процесуальним законодавством і прямо не породжує права і 

обов’язки у інших учасників кримінального провадження, омбудсмен все ж 

відіграє значну роль у захисті прав учасників кримінального провадження, 

оскільки політико-соціальні засади його діяльності наділяють його широким 

колом повноважень, необхідних для забезпечення прав учасників 

кримінального провадження. 

Також, серед позапроцесуальних суб`єктів системи забезпечення прав 

людини у кримінальному провадженні слід виділити такий суб’єкт як 

Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини. 

Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ є посадовою особою, на яку 

покладено повноваження щодо забезпечення представництва України в 

ЄСПЛ під час розгляду справ про порушення Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, а також інформування Комітету Міністрів 

Ради Європи про хід виконання Україною рішень ЄСПЛ. Правовий статус та 

повноваження вказаного суб’єкта врегульовується Положенням про 

Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 

року № 784 [43]. Діяльність Урядового уповноваженого забезпечує 

Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав 

людини, який утворюється у складі центрального апарату Мін’юсту з 

правами департаменту. У разі відсутності Урядового уповноваженого його 

обов’язки за дорученням Міністра юстиції виконує керівник Секретаріату. 

Роль Урядового уповноваженого у національному механізмі забезпечення 

прав кримінального провадження полягає у тому, що до безпосередніх 

обов’язків вказаного суб’єкта належить виявлення причин порушення 

Конвенції, розроблення пропозицій щодо їх усунення та недопущення 
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порушень у майбутньому, він також координує роботу, пов’язану з 

підготовкою матеріалів для розгляду справ у ЄСПЛ та виконанням його 

рішень, організовує співпрацю з цією метою з іншими органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування. В свою чергу, реалізація 

вказаних обов’язків має опосередкований вплив на належне забезпечення 

прав учасників кримінального провадження.  

Варто зауважити, що національний механізм забезпечення прав 

учасників кримінального провадження функціонує не лише в межах 

кримінальної юстиції. Чинне місце в цьому механізмі посідають інструменти, 

які діють і в інших юрисдикційних процедурах. Так, суттєвим чинником, що 

впливає на рівень захищеності прав учасників кримінального провадження є 

інститут конституційної юрисдикції.  

Конституційний Суд України як державний орган покликаний стояти 

на сторожі Конституції України, виступаючи міцним і дієвим гарантом прав 

людини в країні. Специфічні лише для конституційної юрисдикції юридичні 

процедури дозволяють здійснювати як превентивну функцію щодо 

недопущення застосування неконституційного законодавства, так і 

забезпечують можливість реалізації правоохоронної чи навіть правозахисної 

функції у випадках, коли чинне законодавство так чи інакше протирічить 

загальним положенням Основного Закону або не відповідає конституційній 

доктрині і міжнародним стандартам прав людини та основоположних свобод. 

Особливої ваги Конституційний Суд України як елемент національного 

механізму забезпечення прав учасників кримінального провадження почав 

відігравати із запровадженням інституту конституційної скарги. Однак, на 

жаль, незначний проміжок часу, протягом якого вже може бути застосований 

цей інструмент захисту прав людини, в тому числі, в кримінальному процесі, 

не дає ще змоги робити всеохоплюючі висновки щодо його ефективності. 

Однак, безперечним є той факт, що конституційна юрисдикція має зайняти 

належне місце в національному механізмі забезпечення прав учасників 

кримінального провадження [25, с.195-201]. 
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Детально місце Конституційного Суду України в структурі 

національного механізму забезпечення прав учасників кримінального 

провадження буде розглянуто у наступних розділах даного дисертаційного 

дослідження. 

Таким чином, на підставі вищевикладеного, вважаємо за можливе 

запропонувати таку структуру національного правового механізму 

забезпечення прав учасників кримінального провадження, зокрема: 

1) нормативно-правові джерела, які забезпечують систему прав учасників 

кримінального провадження в Україні. До таких джерел належать 

Конституція України; КК України; КПК України; Кримінально-виконавчий 

кодекс України; Закони України «Про судоустрій і статус суддів», «Про 

прокуратуру», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про попереднє 

ув’язнення», «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» та інші законодавчі акти, підзаконні 

нормативні акти, які значною мірою впливають на належний рівень 

забезпечення прав учасників кримінального провадження, також особлива 

роль відведена практиці ЄСПЛ; 2) юридичні процедури, тобто процес 

реалізації учасниками кримінального провадження своїх прав і виконання 

обов’язків з метою захисту власних інтересів; 3) суб’єкти: суд, суддя, слідчий 

суддя та учасники кримінального провадження. Крім того, важливим 

елементом цієї системи є позапроцесуальні суб`єкти, до яких можна віднести 

такі інституції як Верховна Рада України, Президент України, громадські і 

міжнародні організації, Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини, Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав 

людини та інші суб’єкти, які наділені відповідними повноваженнями у сфері 

захисту прав людини в Україні. 

Досліджуючи проблематику забезпечення прав учасників 

кримінального провадження, здійснивши детальний аналіз структури 

національного механізму забезпечення прав учасників кримінального 

провадження, вважаємо за можливе перейти до безпосереднього вивчення 



49 

структури міжнародного механізму забезпечення прав таких учасників, 

оскільки в теперішній час такі механізми мають вагомий вплив на 

формування кримінально-процесуальних правовідносин, а отже й на рівень 

забезпеченості прав людини у кримінальному провадженні в Україні.  

17 липня 1997 року Україна ратифікувала Конвенцію про захист прав 

людини і основоположних свобод. Україна є підписантом й інших конвенцій, 

пактів і двосторонніх угод щодо дотримання прав людини. І сьогодні Україна 

продовжує підтримувати курс на імплементацію норм міжнародного права у 

вітчизняне законодавства, про що свідчить ратифікація 15-го і 16-го 

протоколів до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.  

Досліджуючи джерела права, що регулюють діяльність міжнародних 

механізмів забезпечення прав учасників кримінального провадження, 

доречним буде перш за все згадати національне законодавство, що 

регламентує застосування міжнародних норм права. Відповідно до статті 9 

Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства 

України.  

Можна констатувати, що відповідно до приписів статті 9 Конституції 

України, ЗУ «Про міжнародні договори України» [44], ЗУ «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» та 

частини 2 статті 1, частини 5 статті 9 КПК України, по-перше, міжнародні 

договори, що були ратифіковані Україною, є обов’язковими і пріоритетними 

джерелами права по відношенню до законів України, а, по-друге, за рахунок 

визнання міжнародних договорів джерелами права України їх норми 

включені до регулювання кримінальної процесуальної діяльності, зокрема 

щодо забезпечення прав учасників кримінального провадження. 

Слід зауважити, що, як слушно зазначає О.І. Коровайко, в юридичній 

літературі відсутня єдність підходів науковців з приводу класифікації 

міжнародних нормативно-правових актів у сфері кримінального 

провадження [45, с.248]. Наприклад, А. Олійник здійснює поділ міжнародно-
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правових договорів на дві групи: універсальні документи (Загальна декла-

рація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права) і регіональні 

документи (Європейська конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод)
 
[46, с.42]. 

О. Узунова пропонує розмежовувати міжнародно-правові договори 

України, які виступають джерелами кримінального процесуального права, на 

акти основного значення (документи, що містять загальновизнані міжнародні 

норми, які забезпечують міжнародний захист прав і законних інтересів 

учасників процесу, а також універсальні міжнародні акти) та багатосторонні і 

двосторонні конвенції та угоди, що регламентують сферу кримінально-

процесуальних відносин (загальні питання боротьби зі злочинами 

міжнародного характеру; взаємодія відповідних органів України та закордон-

них держав; надання взаємної міжнародної правової допомоги в процесі 

кримінального переслідування, розслідування злочинів, судового 

провадження й виконання вироків) [47, с.9]. 

К. Курушина здійснює класифікацію міжнародно-правових актів на 

підставі таких критеріїв: 1) залежно від правового значення (акти 

основоположного значення, до яких входять документи, що містять 

загальновизнані міжнародні положення, та двосторонні конвенції та угоди, 

присвячені взаємодії компетентних органів держав та наданню міжнародної 

правової допомоги); 2) за спрямованістю (акти, що є гарантією забезпечення 

прав людини); 3) залежно від ролі і впливу на кримінальне провадження 

(акти, юридично обов’язкові для держав-учасниць, та документи 

рекомендаційного характеру) [48, с.13-14]. 

Разом з тим, на нашу думку, найбільш повну та змістовну класифікацію 

міжнародних нормативно-правових актів у сфері кримінального судочинства, 

запропонував О. Коровайко, який умовно поділив акти у сфері 

кримінального судочинства на такі групи: 1) акти, які є джерелам 

кримінального процесуального законодавства (міжнародні конвенції, 
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двосторонні договори України, ратифіковані Верховною Радою України, 

міжнародні договори, відносно яких Україна виступає правонаступником, 

практика Європейського суду з прав людини); 2) акти, які сприяють 

урегулюванню організаційних аспектів кримінальної процесуальної 

діяльності і не є джерелами кримінального процесуального законодавства, 

але юридично обов’язкові для держав-учасниць (міжнародні конвенції, що 

спрямовані на співробітництво держав-учасниць цих договорів, на боротьбу 

зі злочинами, міжвідомчі міжнародні договори України тощо); 3) інші акти, у 

тому числі й ті, що мають рекомендаційний характер (принципи, хартії, 

рекомендації ООН чи Ради Європи та інші міжнародні акти, не ратифіковані 

Верховною Радою України) та можуть використовуватися при удосконаленні 

правозастосовної діяльності та кримінального процесуального законодавства. 

А вже в межах кожної групи акти, що до неї включені, можна класифікувати 

за низкою інших критеріїв (суб’єктом прийняття, змістом, значенням тощо) 

[45, с.249]. 

Таким чином, на підставі вищевикладеного спробуємо узагальнити 

систему міжнародно-правових договорів, ратифікованих Україною у сфері 

забезпечення прав учасників кримінального провадження, взявши за основу 

класифікацію запропоновану О. Коровайко. Так, система основних 

міжнародно-правових договорів у сфері забезпечення прав учасників 

кримінального провадження в Україні являє собою: 

1) акти, які є джерелами кримінального процесуального законодавства 

України: Загальна декларація прав людини [49]; Міжнародний пакт про 

громадянські і політичні права та факультативні протоколи до нього [50]; 

Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання та факультативний 

протокол до неї [51]; Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод та протоколи до неї [52]; Європейська конвенція про запобігання 

катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню 

чи покаранню та протоколи до неї [53]; Європейська конвенція про видачу 
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правопорушників та додаткові протоколи до неї [54]; Європейська конвенція 

про взаємну допомогу у кримінальних справах та додаткові протоколи до неї 

[55]; Європейська конвенція про міжнародну дійсність кримінальних вироків 

[56]; Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних 

справах [57]; Конвенція про передачу засуджених осіб та протокол до неї [58] 

та інші міжнародно-правові договори у сфері забезпечення прав учасників 

кримінального провадження ратифіковані Україною, а також практика ЄСПЛ 

як щодо України, так й інших держав; 

2) акти, які сприяють урегулюванню організаційних аспектів 

кримінальної процесуальної діяльності і не є джерелами кримінального 

процесуального законодавства, але юридично обов’язкові для України як 

держави-учасниці: Європейська конвенція про нагляд за умовно 

засудженими або умовно звільненими правопорушниками [59]; Європейська 

конвенція про незастосування строків давності до злочинів проти людяності 

та воєнних злочинів [60]; Європейська угода про осіб, які беруть участь у 

процесі Європейського суду з прав людини [61] та інші; 

3) інші акти, у тому числі й ті, що мають рекомендаційний характер або 

не ратифіковані Верховною Радою України та можуть використовуватися 

при удосконаленні правозастосовної діяльності та кримінального 

процесуального законодавства України: наприклад, Хартія основних прав 

Європейського Союзу [62]; Декларація основних принципів правосуддя для 

жертв злочинів та зловживання владою [63]; Європейська конвенція щодо 

відшкодування збитку жертвам насильницьких злочинів [64]; Звід принципів 

захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи ув'язненню будь-яким 

чином, схвалений резолюцією № 43/173 Генеральної Асамблеї ООН [65]; 

Мінімальні стандарти правил ООН щодо заходів, не пов’язаних з тюремним 

ув’язненням (Токійських правил), прийнятих резолюцією № 45/110 

Генеральної Асамблеї ООН [66]; Мінімальні стандартні правила поводження 

з в'язнями, прийняті першим Конгресом ООН з попередження злочинності i 

поводженню з правопорушниками [67]; Основні положення про роль 
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адвокатів (прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам) [68]; 

Рекомендації R (2000) 21 Комітету міністрів державам-учасницям Ради 

Європи про свободу здійснення професійних адвокатських обов’язків [69]; 

Основні принципи незалежності судових органів [70]; Бангалорські 

принципи поведінки суддів (схвалені резолюцією 2006/23 Економічної та 

Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року) [71] тощо. 

Наступним структурним елементом міжнародного механізму 

забезпечення прав учасників кримінального провадження є суб’єкти. До 

таких суб’єктів належать різноманітні міжнародні правозахисні організації, 

до компетенції яких належить вжиття заходів для охорони, захисту та 

відновлення порушених прав осіб, в тому числі й стосовно забезпечення прав 

учасників кримінального провадження. 

Особливістю міжнародних правозахисних організацій є те, що: вони 

здійснюють безпосередній вплив на уряди держав щодо усунення порушень 

та забезпечення дотримання прав людини як в конкретній державі, так і світі 

в цілому; їх рішення є орієнтирами для вдосконалення національного 

законодавства стосовно забезпечення дотримання прав людини; вони 

звертають увагу міжнародної спільноти на актуальні проблеми пов’язані з 

порушенням прав людини. 

На даний час у світі існує розгалужена система міжнародних 

організацій. Це обумовлює наявність серед науковців різних підходів до 

класифікації таких міжнародних організацій.  

Так, заслуговує на увагу підхід до класифікації міжнародних установ 

запропонований Ю. Бисагою, М. Палінчаком, Д. Бєловим, М. Данканичем 

[72]. Вказані науковці всі міжнародні організації поділяють на дві групи: 

універсальні та регіональні. 

Універсальні правозахисні організації – це органи та організації, які 

розповсюджують свою діяльність на весь світ, незалежно від державних та 

регіональних кордонів. Ці механізми у тій чи іншій мірі пов’язані з основною 
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організацією світу – ООН. Серед таких організацій виділяють наступні: 

Генеральна Асамблея ООН та Економічна та Соціальна Рада. 

Крім цих органів в рамках ООН діють і спеціалізовані правозахисні 

організації, які поділяються на три основних види: 1) постійні органі, які є 

частиною апарату ООН (наприклад, Комісія з прав людини, Центр з прав 

людини, Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців, 

Верховний Комісар ООН з прав людини); 2) органи утворені згідно 

міжнародних угод, укладених під егідою ООН, зокрема: Комітет ООН з прав 

людини, Комітет з расової дискримінації, Комітет проти катувань та ін. 

3) спеціалізовані установи ООН, наприклад, Міжнародна Організація Праці 

(МОП) та Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки, культури 

(ЮНЕСКО) та інші. 

Регіональні міжнародні організації – такі організації, учасниками яких 

є держави, що знаходяться у межах певного регіону світу.  

На сьогодні у світі існує три основні регіональні системи захисту прав 

людини: міжамериканська (діє в рамках Організації Американських Держав і 

представлена Міжамериканською комісією з прав людини та 

Міжамериканським судом з прав людини), африканська (складається з 

Африканської комісії прав людини та народів, яка є органом Організації 

Африканської Єдності), європейська (діє в рамках Ради Європи, членом якої 

Україна є з 1995 року, і базується в першу чергу на Європейському суді з 

прав людини). 

Наприклад, Б. Петранов серед міжнародних органів захисту прав 

людини виділяє: 1) міжнародні органи, які діють у рамках угод з прав 

людини, складаються з незалежних експертів або представників урядів і 

приймають загальні рекомендації; 2) міжнародні несудові органи для 

контролю за дотриманням угод щодо прав людини, які складаються з 

експертів як фахівців і приймають конкретні рекомендації, обов'язковість 

яких базується на моральному авторитеті міжнародного органу; 3) 

міжнародні юрисдикційні органи несудового чи судового характеру щодо 
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захисту прав людини, які виносять обов'язкові рішення і можуть забезпечити 

виконання цих рішень [73, с.112]. 

У. Коруц [74, с.52] усі міжнародні організації з прав людини, що 

компетентні вживати заходів для відновлення порушених прав осіб, ділить на 

три групи, а саме: 

- органи та інституції ООН: Рада з прав людини ООН, Комітет з прав 

людини ООН, Комітет з економічних, соціальних та культурних прав, 

Комітет з ліквідації расової дискримінації, Комітет з ліквідації дискримінації 

по відношенню до жінок (тендерної дискримінації), Комітет проти тортур, 

Комітет з прав дитини, Комітет у справах захисту прав всіх трудящих 

мігрантів та членів їхніх сімей, Комітет із прав інвалідів; 

- міжнародні представники: Верховний комісар ООН з прав людини, 

Верховний комісар ООН у справах біженців, Комісар Ради Європи з прав 

людини, Верховний комісар ОБСЄ з національних меншин, Спеціальний 

представник ОБСЄ із запобігання торгівлі людьми, Представник ОБСЄ зі 

свободи ЗМІ; 

- регіональні органи та установи: Африканська комісія з прав людини 

та народів, Африканський суд з прав людини та народів, ЄСПЛ, 

Європейський комітет із запобігання тортурам, Європейська комісія із 

боротьби з расизмом та нетерпимістю, Європейський комітет з соціальних 

прав, Консультативний комітет Рамочної конвенції із захисту національних 

меншин, Комітет експертів Європейської хартії регіональних мов та мов 

меншин, Бюро з демократичних інституцій та з прав людини, Агентство ЄС з 

прав людини, Міжамериканська комісія з прав людини, Міжамериканський 

суд з прав людини. 

Крім того, У. Коруц [74, с.53] пропонує усю сукупність міжнародних 

органів та інституцій у сфері захисту прав особи розділяти на три типи: 

комітети або комісії, які провадять постійний моніторинг стану дотримання 

прав та свобод людини; інституції прямого втручання та реагування на 
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порушення прав людини (інститути уповноважених у справах людини); 

судові інстанції. 

Міжнародна правова система захисту прав людини не є статичною, а 

перебуває в постійному розвитку, про що свідчить постійне створення нових 

сучасних та прогресивних інституцій у цій системі, які сприяють 

підвищенню ефективності забезпечення прав людини, в тому числі й прав 

учасників кримінального провадження. 

Разом з тим, слід зауважити, що система міжнародних організації, 

діяльність яких спрямована на забезпечення прав учасників кримінального 

провадження, є значно вужчою, ніж загальна система міжнародних 

правозахисних організацій, котра була розглянута вища. Тому за 

результатами проведеного аналізу підходів до класифікації міжнародних 

правозахисних організацій, теоретичних та практичних аспектів діяльності 

таких організацій та їх статутних документів, пропонуємо наступну систему 

міжнародних органів, діяльність яких спрямована на забезпечення прав 

учасників кримінального провадження в Україні:  

- Рада з прав людини ООН – здійснює загальні дослідження, готує 

рекомендації та проекти міжнародно-правових актів у сфері захисту прав 

людини, заслуховує доповіді спеціально створених нею допоміжних органів; 

- Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), яке 

очолює Верховний комісар ООН з прав людини – установа ООН з питань 

просування та захисту прав людини, які гарантовані міжнародним правом та 

передбачені Загальною декларацією прав людини. Діяльність УВКПЛ 

здійснюється по трьох основних напрямках: нормотворча діяльність, 

моніторинг та забезпечення прав людини; 

- Комісар Ради Європи з прав людини – інституція, призначена для 

сприяння поширення знань, прищеплення розуміння і поваги до прав 

людини, закріплених у документах Ради Європи; 

- Комітет з прав людини ООН – організація, що займається наглядом за 

виконанням Міжнародного пакту про громадянські і політичні права в 
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країнах-учасницях пакту, в тому числі й в Україні. До компетенції Комітету 

ООН з прав людини відносять розгляд: періодичних доповідей держав-

учасниць про вжиті ними заходи для реалізації положень пакту; скарг 

держав-учасниць про порушення положень пакту; скарг індивідів про 

порушення державою-учасницею прав, закріплених у пакті; 

- ЄСПЛ – міжнародний  судовий  орган,  юрисдикція  якого  

поширюється  на  всі  держави-члени  Ради  Європи, що  

ратифікували Конвенцію про  захист  прав  людини  і основоположних  

свобод, в тому числі і на Україну, і  включає  всі  питання, які  стосуються 

 тлумачення  і  застосування  Конвенції, включаючи  міждержавні  справи  і  

скарги  окремих  осіб. 

Таким чином, здійснивши аналіз наведеного вище, можна дійти 

висновку, що лише дві міжнародні організації (Комітет з прав людини ООН 

та ЄСПЛ) наділені компетенцією безпосереднього розгляду скарг осіб про 

порушення державою-учасницею їх прав, закріплених у МПГПП та 

Конвенції. 

Разом з тим, для того, щоб вказані організації мали реальну 

можливість впливу на забезпечення прав осіб в конкретній державі, в тому 

числі у кримінальному провадженні, необхідно, щоб національні правові 

системи закріплювали механізми виконання рішень ЄСПЛ та Комітету з прав 

людини ООН. Вважаємо за необхідне зупинитися на даному питанні більш 

детально, зокрема, на проблематиці питання виконання міркувань та 

зауважень Комітету з прав людини ООН, адже відносини, що виникають у 

зв'язку з обов'язком держави виконувати рішення ЄСПЛ у справах проти 

України належним чином врегульовані національним законодавством 

України. 

Питання виконання рішень Комітету з прав людини ООН (далі – 

Комітет) є складним та недостатньо врегульованим. Однією з ключових 

проблем є те, чи можуть міркування та/чи зауваження Комітету бути підста-

вою для перегляду судами України національних судових рішень. 
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Міжнародний пакт про громадянські і політичні права було 

ратифіковано ще Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 19 

жовтня 1973 року. Крім того, Україна визнала компетенцію Комітету з прав 

людини ООН, приєднавшись 25 грудня 1990 року до Факультативного 

протоколу до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. 

Разом з тим, чіткий механізм виконання рішень Комітету в законодавстві 

України відсутній, на відміну від механізму виконання рішень ЄСПЛ, 

зокрема, право на перегляд судових рішень ухвалених національними судами 

у зв’язку зі встановленням у міркуваннях Комітету порушення Україною 

положень МПГПП не фіксується в законодавчих актах, в тому числі й в КПК 

України. 

Деякі науковці вважають, що для того, щоб справа була переглянута 

касаційною інстанцією, достатньо лише керуватися положеннями 

Конституції України, зокрема статтями 8 та 55 КУ. Так, А.Є. Зубарева на 

прикладі справи «В. Щітка проти України» звертає увагу, що Вищий 

спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

вступив в суперечність як із нормами законодавства України, так і з нормами 

міжнародного права, відмовивши допустити справу до перегляду у 

Верховному Суді України. У цій справі у своїх міркуваннях Комітет ООН з 

прав людини встановив порушення Україною таких положень МПГПП: 

статті 7 (заборона тортур); статті 14 (1) (рівність перед судом); пункту «g» 

статті 14 (3) (приневолення до давання свідчень проти самого себе); пункту 

«е» статті 14 (3) (відмова в допиті свідків). Свою позицію науковець 

обґрунтовує тим, що: по-перше, хоча міркування Комітету ООН з прав 

людини і не мають юридично обов’язкового характеру, вони констатують 

існування тих чи інших порушень, а зобов’язання усунути шкідливі наслідки 

цих порушень випливає з положень і змісту МПГПП; по-друге, у статті 55 

Конституції України чітко закріплене право громадян України звертатися за 

захистом не тільки до «міжнародних судових установ», а й до «відповідних 

органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна». А 



59 

згідно зі статтею 8 КУ, Конституція України має найвищу юридичну силу. 

Закони та інші нормативно-правові акти ухвалюються на основі Конституції 

України та повинні відповідати їй. Тобто в цьому випадку, на думку 

науковця, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ мав повне право та був зобов’язаний керуватися саме 

нормами Конституції України і направити справу В. Щітки на перегляд до 

Верховного Суду України [75, с.175]. 

На наше переконання, з такою точкою зору неможна погодитися. 

Норми процесуального законодавства України, зокрема КПК України, є 

імперативними, а процедури чітко регламентованими. У зв’язку з цим, перш 

за все, необхідно внести відповідні зміни до чинного процесуального 

законодавства, і тільки після цього у суду з’явиться можливість здійснювати 

перегляд рішень національних судів на підставі міркувань Комітету щодо 

встановлення відповідних порушень Україною. 

Більше того, стаття 55 Конституції України закріплює лише загальне 

право особи після використання всіх національних засобів юридичного 

захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій, членом або учасником яких є Україна. Зі змісту статті зрозуміло, 

законодавець чітко розмежовує поняття «міжнародні судові установи» та 

«органи міжнародних організацій». Водночас, з аналізу МПГПП та 

Факультативного протоколу до нього випливає, що Комітет ООН з прав 

людини за своєю правовою природою, не належить до міжнародних судових 

установ, а є органом міжнародної організації. Міркування Комітету ООН 

мають лише рекомендаційний характер, а в установчих документах цього 

органу для держав не передбачено правових наслідків констатованих ним 

порушень прав людини. Аналогічна точка зору висловлена у рішенні Великої 

Палати Верховного Суду від 18 вересня 2018 року у провадженні №13-

53зво18 [76]. 
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На підставі викладеного вище, вважаємо, що в національній правовій 

системі слід врегулювати питання виконання міркувань Комітету ООН з прав 

людини за аналогією з механізмом виконання рішення ЄСПЛ. Зокрема, 

необхідно прийняти закон України щодо виконання рішень та застосування 

практики Комітету ООН з прав людини та внести відповідні зміни щодо 

розширення переліку підстав для перегляду судових рішень за виключними 

обставинами до процесуальних кодексів усіх юрисдикцій.  

Водночас, розглядаючи питання закріплення на національному рівні 

механізмів виконання міркувань та зауважень Комітету ООН, не можливо 

залишити поза увагою міркування науковців, зокрема С.І. Кравченка та 

О.Г.Яновської стосовно того, що в процесуальних кодифікованих актах, 

закріплюючи підстави для перегляду справ за виключними обставинами, 

зокрема, встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої 

визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при 

вирішенні даної справи судом, доцільно також визначати окремі критерії 

допустимості призначення повторного розгляду справ з метою реалізації 

принципу «restitutio in integrum». До таких підстав можна було б віднести 

такі обставини: - рішення ЄСПЛ спонукає до висновку, що оскаржене 

рішення національного суду суперечить Конвенції та/або Протоколам до неї; 

- рішенням ЄСПЛ встановлено порушення права заявника на справедливий 

судовий розгляд, що потягло ухвалення судового рішення, що оскаржується; 

- рішенням ЄСПЛ встановлено такі порушення прав заявника на стадії 

досудового розслідування, які перешкодили чи могли перешкодити суду 

забезпечити право заявника на справедливий судовий розгляд [77]. На думку 

науковців, встановлення подібних фільтрів може забезпечити реалізацію 

принципу «restitutio in integrum», з одного боку, а з іншого – обмежити 

надходження до суду заяв про перегляд у випадках, коли такий захід 

індивідуального характеру не може і не повинен бути застосовний.  

Ми повністю підтримуємо окреслений підхід і вважаємо, що у випадку 

запровадження механізмів виконання міркувань та зауважень Комітету ООН 
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у процесуальному законодавстві потрібно не лише визнати це підставою для 

перегляду справи за виключними обставинами, а й визначити критерії 

допустимості призначення повторного розгляду справ з метою забезпечення 

відновлення настільки, наскільки це можливо, попереднього юридичного 

стану, який заявник мав до порушення МПГПП, задля обмеження 

надходження до суду заяв про перегляд у випадках, коли таке відновлення не 

є можливим. 

Таким чином, на підставі викладеного вище, пропонуємо доповнити 

частину 3 статті 459 КПК України пунктом 2-1 та викласти його в такій 

редакції «встановлення відповідними органами міжнародних організацій, 

членом або учасником яких є Україна, порушення Україною міжнародних 

зобов’язань при вирішенні даної справи судом у тих випадках, коли 

встановлене порушення міжнародних зобов’язань, якщо таке порушення 

неможливо усунути або компенсувати заподіяну ним шкоду іншим чином, 

ніж шляхом повторного розгляду справи». 

Як і національний механізм забезпечення прав учасників 

кримінального провадження, міжнародний механізм має такий елемент як 

юридичні процедури, реалізація яких спрямована на забезпечення прав. 

Однак юридичні процедури як елемент міжнародного механізму 

забезпечення прав учасників кримінального провадження відрізняються від 

національного аналогу.  

Як правило, зауважує У. Коруц, усі юридичні процедури в 

міжнародних органах та інституціях у сфері захисту прав особи 

здійснюються за схожою моделлю, а саме: отримання сигналу; моніторинг 

ситуації; прийняття рішень чи розробка рекомендацій; контроль за їх 

виконанням [74, с.53]. 

Разом з тим, вважаємо за доцільне здійснити аналіз юридичних 

процедур як елементу міжнародних механізмів забезпечення прав 

учасників кримінального провадження на прикладі діяльності ЄСПЛ, 

оскільки саме він є найбільш популярною міжнародною інституцією, до 
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якої звертаються громадяни України для забезпечення своїх прав. Таке 

твердження також підтверджується й проведеним нами анкетуванням. 

Зокрема, обираючи, яка з інституцій (КСУ як національна чи ЄСПЛ як 

міжнародна) є більш ефективною у механізмі забезпечення прав учасників 

кримінального провадження, 69,1% респондентів надали перевагу саме 

ЄСПЛ. Так, на питання «Якому судовому органу Ви віддаєте перевагу 

щодо захисту прав учасників кримінального провадження і чому?» 

респонденти відповіли наступним чином: ЄСПЛ, тому що кримінальне 

провадження має здійснюватися із урахуванням його судової практики 

(40,2% опитаних); ЄСПЛ, тому що це міжнародна судова інституція (18,9% 

опитаних); КСУ, тому що конституційна скарга буде розглянута швидше, 

ніж заява до ЄСПЛ (14,0% опитаних); КСУ, тому що його рішення 

обов’язкові для судових органів України (10,8% опитаних); ЄСПЛ, тому що 

заява до ЄСПЛ буде розглянута швидше, ніж конституційна скарга (10,0% 

опитаних); КСУ, тому що це національний судовий орган (6,1% опитаних). 

Відповідно до норм Конвенції і Регламенту ЄСПЛ [78] від 04 

листопада 1998 року із подальшими змінами та доповненнями, розгляд 

скарги громадянина на діяльність органів влади здійснюється на основі 

заяви особи про порушення його прав. Ми вважаємо, що така форма 

початку судового розгляду заяви суттєво відрізняється від правил початку 

судових слухань у кримінальному провадженні на національному рівні. 

Обов’язок щодо належної підготовки заяви, як по суті, так і за формою, 

покладений на заявника, а не на державний орган. А це в свою чергу 

спричинює необхідність у наявності у такого скаржника відповідних знань 

і досвіду або використання професійної правничої допомоги для 

прийнятного подання заяви.  

Після подання заяви вона може бути відхилена відповідно до статті 

27-29 Конвенції або передана на розгляд комітету, палаті або у виключних 

випадках Великій палаті. Як і у випадку з національним судовим 

розглядом, діяльність ЄСПЛ у ролі механізму забезпечення прав учасників 
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кримінального провадження здійснюється відповідно до норм 

міжнародного і національного права з врахуванням «духу» Конвенції і 

принципів права.  

Процедура забезпечення прав учасників кримінального провадження 

може бути зупинена відповідно до статті 37 Конвенції і переглянута палатою 

або Великою палатою ЄСПЛ при наявності достатніх обставин. Ми 

вважаємо, що можливість перегляду заяв більш широким колегіальним 

складом ЄСПЛ позитивно впливає на ефективність забезпечення прав 

учасників кримінального провадження. 

Порядок виконання рішення ЄСПЛ в Україні регламентовано ЗУ «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини». Крім того, у кримінальному провадженні України набуття 

рішенням ЄСПЛ статусу остаточного, в якому встановлено порушення 

Україною Конвенції, є підставою для відкриття провадження за виключними 

обставинами в порядку глави 34 КПК України. 

Слід також звернути увагу, що в деяких випадках дія механізму 

забезпечення прав учасників кримінального провадження може і не мати 

прямого прояву у забезпеченні прав окремого індивіда, однак при цьому 

мати вагомий вплив на сукупність усіх інших правовідносин, що виникають 

у рамках кримінально-процесуального права. Наприклад, судова практика та 

висновки ЄСПЛ, які можуть прямо не впливати на захист окремого індивіда 

як учасника кримінально-процесуальних відносин, але здійснювати 

загальний потужний правозахисний ефект, який будучи ультраактивним, 

буде проявлятися у забезпеченні прав учасників кримінального провадження 

на майбутнє. Як зазначає О.З. Хотинська-Нор, Європейський суд орієнтує 

національні суди більш широко тлумачити існуючі в державі норми 

позитивного права з тією метою, щоб права і свободи людини і громадянина, 

сформульовані в законі, охоронялися і захищалися не лише в їх буквальному 

значенні (їх вузьке розуміння та застосування), але й з осмисленням суті 

самого права, що захищається, з можливим перевищенням сфери такого 
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захисту [79, c.14]. Також, слушним видається й твердження О. Толчко 

стосовного того, що рішення Європейського суду, з одного боку, послідовно 

формують певний стандарт кримінального провадження, а з іншого – 

виробляють правові орієнтири для розвитку національного процесуального 

законодавства. З огляду на це, у вітчизняних реаліях рішення суду стали 

важливим фактором, що сприяє розвитку правової системи. Під їх впливом 

формуються нові правові норми та практика їх застосування, що 

відповідають міжнародно-правовим стандартам стосовно прав людини [80, 

c.46]. 

В межах даного дослідження також варто звернути увагу на 

міжнародний орган, який наділений повноваженнями щодо здійснення 

нагляду за виконанням остаточного рішення ЄСПЛ, а саме Комітет міністрів 

Ради Європи. Комітет міністрів є одним із статутних органів Ради Європи 

відповідно до статті 10 Статуту Ради Європи [81]. Його компетенція 

визначена у статтях 14-21 глави IV Статуту Ради Європи. Діяльність 

Комітету міністрів Ради Європи спрямована, зокрема, і на забезпечення 

реалізації Конвенції. 

У Конвенції, зокрема, пункті 2 статті 46 закріплено, що Комітет 

міністрів здійснює нагляд за виконанням остаточного рішення ЄСПЛ. 

Наглядові функції щодо виконання рішень ЄСПЛ Комітет міністрів здійснює 

згідно Правил щодо застосування пункту 2 статті 46 Конвенції (далі – 

Правила) [82].  

Відповідно до приписів пункту 3 Правил, держава-відповідач надає 

Комітетові міністрів інформацію про заходи, які вона вжила на виконання 

рішення ЄСПЛ. На підставі отриманої інформації Комітет міністрів має 

з’ясувати питання про: 1) виплату визначеної ЄСПЛ грошової компенсації, 

включаючи судові витрати; 2) прийняті державою (якщо це необхідно) 

заходи індивідуального характеру, спрямовані на відновлення порушеного 

права потерпілого; 3) вжиття заходів загального характеру, спрямованих на 

попередження нових порушень або припинення тих, що тривають. 
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Правила також встановлюють інтервали контролю Комітетом міністрів 

питань щодо виконання рішень ЄСПЛ (пункт 4 Правил). Так, справа буде 

виноситися на порядок денний кожного засідання, присвяченого правам 

людини, до того часу, доки держава-відповідач не подасть інформації про 

виплату компенсації або вжиті індивідуальні заходи, якщо Комітетом 

міністрів не буде прийнято іншого рішення. Якщо держава не подає 

інформації про вжиті нею загальні заходи, справа буде виноситися на 

порядок денний засідань кожні 6 місяців. Водночас, ні Правила, ні Статут 

Ради Європи не наділяють Комітет міністрів повноваженнями встановлювати 

для держави-відповідача строки виконання рішень ЄСПЛ, у зв’язку з цим 

наглядовий процес є доволі тривалим, а рішення ЄСПЛ можуть роками 

знаходитися на його контролі. 

У процесі нагляду за виконанням рішення ЄСПЛ Комітет міністрів 

може приймати проміжні резолюції про перебіг виконання державою 

рішення. Наглядова процедура завершується прийняттям остаточної 

резолюції. В такій резолюції Комітет міністрів констатує факт виконання 

рішення ЄСПЛ та перераховує заходи, вжиті державою на його виконання. 

Протокол №14 розширив повноваження Комітету міністрів щодо 

нагляду за виконанням рішень ЄСПЛ (стаття 16 Протоколу №14). Якщо 

Комітет міністрів вважатиме, що нагляд за виконанням остаточного рішення 

ускладнений проблемою тлумачення, він може звернутися до ЄСПЛ за 

відповідним роз'ясненням. Крім того, Комітет міністрів отримує право 

звернення у разі відмови держави-сторони у справі виконувати рішення до 

Суду з питанням про виконання цією стороною свого зобов'язання згідно з 

пунктом 1 статті 46 Конвенції. 

Разом з тим, Комітет міністрів має повноваження контролю 

(моніторингу) за виконанням державами-учасницями своїх зобов’язань не 

тільки згідно з Конвенцією, а також в інших сферах міжнародної співпраці, 

визначених в статті 1 Статуту Ради Європи, зокрема економічній, соціальній, 

культурній, науковій, юридичній, адміністративній. 



66 

Досліджуючи питання моніторингу, здійснюваного Комітетом 

Міністрів, Д.В. Аббакумова [83] виділяє два типи процедури моніторингу, а 

саме: правовий та політичний моніторинг. Перший стосується нагляду за 

виконанням рішень ЄСПЛ відповідно до статті 46 Конвенції. Ці 

повноваження закріплені безпосередньо в Конвенції та мають правовий 

характер, адже є складовою частиною контрольного механізму Конвенції. До 

першого типу можна також віднести моніторинг за виконанням зобов’язань, 

взятих державами відповідно до інших договорів Ради Європи, якщо в них 

передбачена процедура моніторингу Комітетом Міністрів. Другий тип 

визначений у Декларації про дотримання зобов’язань, прийнятих державами-

членами Ради Європи 1994 р. Він передбачає застосування двох 

взаємопов’язаних, але у той же час різних порядків. По-перше, цей тип 

моніторингу забезпечує створення форуму, під час якого, за допомогою 

політичного тиску зі сторони інших держав-членів або дипломатичних 

переговорів, держав-порушників можуть переконати вжити належних заходів 

для виконання своїх зобов’язань. По-друге, він забезпечує правову основу, на 

підставі якої зараз існує постійна міжурядова процедура моніторингу 

зобов’язань держав-членів, яка прямо пов’язана з вирішенням усіх питань під 

час міжурядової співпраці та спільної діяльності у межах Ради Європи. 

Розкриваючи питання повноважень Комітету міністрів щодо нагляду за 

виконанням остаточного рішення ЄСПЛ, слід звернути увагу також на заходи 

впливу, які Комітет міністрів може вживати до держав, що не виконують 

своїх зобов’язань, в тому числі й визначені Конвенцією. Такі заходи 

закріплені у статті 8 Статуту Ради Європи, згідно якої, будь-який член Ради 

Європи, який грубо порушив статтю 3 Статуту, може бути тимчасово 

позбавлений права представництва, і Комітет Міністрів може попросити його 

вийти з Ради Європи. Якщо такий член Ради не виконує це прохання, Комітет 

може прийняти рішення про припинення його членства в Раді, починаючи з 

дати, яку може визначити Комітет.  
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Комітет міністрів у процесі реалізації своїх повноважень приймає такі 

акти: рекомендації, європейські конвенції та угоди, резолюції та рішення. 

Рекомендації, європейські конвенції та угоди, резолюції Комітету Міністрів 

мають рекомендаційний характер. Рішення Комітету Міністрів з 

внутрішньоорганізаційних питань є обов’язковими до виконання і органами 

Ради Європи, і державами-членами. 

Таким чином, дослідивши юридичні процедури, які наявні в діяльності 

Комітету Міністрів Ради Європи доходимо висновку, що цей орган посідає 

достатньо вагоме місце у міжнародному механізмі забезпечення прав 

учасників кримінального провадження, адже здійснюючи нагляд за 

виконанням остаточного рішення ЄСПЛ державою-відповідачем, він 

опосередковано впливає на відновлення порушених прав осіб, які звернулись 

до ЄСПЛ, в тому числі й прав учасників кримінального провадження. 

Отже, на підставі проведеного вище дослідження пропонуємо таку 

структуру міжнародного механізму забезпечення прав учасників 

кримінального провадження, яка являє собою: 1) нормативно-правові 

джерела: національне законодавство, що регламентує застосування 

міжнародних норм права та міжнародно-правові договори у сфері 

забезпечення прав учасників кримінального провадження; 2) юридичні 

процедури як елемент міжнародного механізму забезпечення прав учасників 

кримінального провадження, зокрема: перегляд кримінальних справ 

міжнародними установами і організаціями, безпосереднє відправлення 

правосуддя міжнародними інституціями, вироблення власних правових 

позицій і практик, міжнародна система контролю за системою забезпечення 

права на національному рівні; 3) суб’єкти: міжнародні організації, діяльність 

яких спрямована на забезпечення прав учасників кримінального провадження 

в Україні, зокрема, Рада з прав людини ООН; Управління Верховного 

комісара ООН з прав людини; Комісар Ради Європи з прав людини; Комітет з 

прав людини ООН; ЄСПЛ. 



68 

Таким чином, здійснивши аналіз усіх структурних елементів 

національного та міжнародного механізмів забезпечення прав учасників 

кримінального провадження, можна зробити висновок, що правовий 

механізм (як національний, так і міжнародний) забезпечення прав учасників 

кримінального провадження – це єдина організована динамічна 

взаємообумовлена система закріплених джерелами права юридичних 

процедур, процесуальних прав та уповноважених суб’єктів, діяльність яких 

направлена на реалізацію прав учасників кримінального провадження, їх 

охорону та відновлення у кримінальному процесі. При цьому, важливим 

аспектом розуміння сутності та принципів функціонування національного та 

міжнародного правових механізмів забезпечення прав учасників 

кримінального провадження є той факт, що такі механізми направлені на 

забезпечення як прав людини, так і її свобод і законних інтересів, які існують 

в межах кримінальних процесуальних правовідносин. Наявність об’єкта, що 

має декілька форм вираження одночасно – поліоб’єкта, у механізмах 

забезпечення прав учасників кримінального провадження відображає 

особливості механізму забезпечення прав людини саме у кримінально-

процесуальних правовідносинах [6, с.240-242]. 

 

1.3. Роль конституційної юрисдикції в національному правовому 

механізмі забезпечення прав учасників кримінального провадження 

 

Попередньо дослідивши структуру національного і міжнародного 

механізмів забезпечення прав учасників кримінального провадження, ми 

визначили, що важливість кожного елементу цих систем виокремити важко, 

водночас визначення ефективності механізмів забезпечення можливе за 

допомогою загальної оцінки стану гарантованості прав людини в окремій 

галузі права або загалом в країні протягом певного періоду часу.  

Як вже було нами з’ясовано, до національного механізму забезпечення 

прав учасників кримінального провадженя можуть бути включені елементи, 
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що виходять за межі єдиної галузі права. Таким яскравим прикладом є 

конституційна юрисдикція, яка безумовно являє собою потужний елемент 

національної системи механізмів забезпечення прав людини, зокрема прав 

учасників кримінального провадження.  

Конституційна юрисдикція займає важливе місце в системі державних 

органів демократичної країни. Сучасний інститут конституційної юрисдикції 

відомий практиці більше ніж 164 держав. В Україні єдиним органом 

конституційної юстиції є Конституційний Суд України. КСУ займає 

особливе місце в системі судів України. КСУ був заснований у 1992 році, але 

розпочав свою роботу лише у 1996 році з прийняттям нової Конституції 

України.  

За період свого існування КСУ видав велику кількість актів, серед яких 

постанови, ухвали, роз’яснення та інше. Однак такі цифри виражають лише 

суху статистику, що не демонструє реальної ролі КСУ в українській державі і 

суспільстві. КСУ хоча і являється судом у розумінні законів України, але 

наділений особливими, характерними лише КСУ, повноваженнями, що не 

можуть здійснюватися будь-яким іншим органом влади в державі.  

Конституція України наділила КСУ функціями, що не притаманні 

судам загальної юрисдикції, зокрема функціями конституційного контролю і 

тлумачення конституції, які опосередковано були покликанні на 

забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян України, в тому 

числі й учасників кримінального провадження.  

У 2016 році набув чинності Закон України «Про внесення змін до 

Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 року №1401-VIII 

[84], яким була створена можливість для громадян України звертатися до 

КСУ для визначення відповідності Конституції України закону України за 

конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному 

судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України. 

Тож ми можемо стверджувати, що діяльність КСУ направлена на 

безпосереднє забезпечення прав, свобод і інтересів людини, а відповідно 
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об’єктивною буде думка, що КСУ займає важливу роль серед національних 

механізмів забезпечення прав людини.  

Аналіз діяльності КСУ як елементу механізму забезпечення прав 

учасників кримінального провадження є одним з основних завдань нашої 

наукової роботи. Перш за все, ми вважаємо за необхідне проаналізувати 

нормативно-правові джерела, яким врегульовується діяльність КСУ. 

Організація, повноваження та порядок діяльності КСУ визначаються 

Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд 

України» від 13 липня 2017 року № 2136-VIII (далі – Закон № 2136-VIII) [85]. 

Крім цього, внутрішня робота Конституційного Суду України регулюється 

також актами, які він приймає сам. Сьогодні таким актом є Регламент 

Конституційного Суду України, затверджений рішенням Конституційного 

Суду України від 22 лютого 2018 року № 1-пс/2018  (далі – Регламент) [86]. 

Відповідно до статті 7 Закону № 2136-VIII, КСУ є органом 

конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції 

України, розв’язує питання про відповідність Конституції України законів 

України та у передбачених Конституцією України випадках інших актів, 

здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші 

повноваження відповідно до Конституції України (стаття 1 Закону № 2136-

VIII). Діяльність КСУ ґрунтується на принципах верховенства права, 

незалежності, колегіальності, гласності, відкритості, повного і всебічного 

розгляду справ, обґрунтованості та обов’язковості ухвалених ним рішень і 

висновків. Повноваження КСУ регламентуються статтею 7 Закону № 2136-

VIII, розділом ХІІ Конституції України, якими встановлюються 

повноваження і статус суддів КСУ. 

Варто нагадати, що саме прийняття Конституції України в 1996 році 

надало основний поштовх початку діяльності КСУ. В. Овчаренко зазначає, 

що характерною відмінністю Конституції України 1996 року від попередніх 

українських конституцій радянських часів є ще й те, що для захисту 

Основного Закону та визначених у ньому загальнолюдських цінностей було 
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створено спеціальний державний механізм, особлива роль у діяльності якого 

належить Конституційному Суду України [87, c.63]. Безумовно, що 

діяльність КСУ регламентована і іншими законами та підзаконними актами, 

однак необхідним буде зазначити, що саме норми прямої дії Конституції 

України зазначають не лише існування конституційної юрисдикції в Україні, 

а і окремі її повноваження, наприклад, як в статті 150 Конституції України. 

Схожу нормативно-правову регламентацію повноважень ми можемо бачити 

лише щодо таких інституцій як Верховна Рада України, Президент України 

та Кабінет Міністрів України, що у свою чергу підкреслює значущість КСУ 

для держави.  

Безумовно, КСУ є доволі «молодим» органом конституційної 

юрисдикції порівняно з аналогами в інших країнах. Наприклад, у 

Швейцарській Конфедерації конституційна юрисдикція була започаткована в 

1848 році, в Чехії та Австрії конституційна юрисдикція була створена в 1920 

році. Тобто ми можемо зазначити, що існування конституційної юрисдикції 

не є новим для світової юридичної практики (практики конституціоналізму), 

однак реалізація ідеї конституційної юрисдикції є дуже різною і залежить від 

національних правових систем країн, де така юрисдикція існує. Особливості 

конституційних юрисдикцій різних країн виражаються у всіх аспектах 

діяльності органів конституційної юстиції. Саме тому, перш за все, вважаємо 

за необхідне визначити зміст поняття «конституційна юрисдикція».  

Аналізуючи зміст поняття «конституційна юрисдикція», а саме його 

визначення вітчизняними і зарубіжними науковцями, ми дійшли висновку, 

що існують дуже різні підходи до визначення цього поняття. Наприклад, 

М.В. Тесленко зазначає, що відповідно до інтерпретації поняття 

«конституційна юрисдикція» в конституційному праві має реалізуватися 

функція правосуддя, яка передбачена для нього Конституцією України, а 

єдиний орган – Конституційний Суд України – отримує від держави 

повноваження на здійснення правосуддя у сфері виключно конституційно-

правових відносин [88, с.68]. Схожу позицію займає і А.О. Селіванов, який 
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слушно зауважує, що юрисдикцію Конституційного Суду як надане 

Конституцією право єдиному органу правосуддя, наділеному винятковими 

повноваженнями, встановлювати конституційність актів та дій центральних 

органів влади, досліджувати через виявлення змісту конституційних норм, 

положень, конституційно-правових явищ (здійснювати тлумачення) та 

забезпечувати охорону Конституції, вирішуючи спірні правовідносини, які 

виникають у практичній діяльності суб’єктів права [89, с.34-44]. Водночас 

А.В. Грабильніков небезпідставно зазначає, що під конституційною 

юрисдикцією розуміють, зокрема, компетенцію відповідного органу щодо 

здійснення конституційного контролю, сукупність його повноважень у 

вирішенні правових спорів, які йому підвідомчі за Конституцією України. 

Вона є різновидом спеціальної судової юрисдикції (в Україні, як відомо, 

спеціальною є також адміністративна та господарська юрисдикції) [90, c.5]. 

М.В. Тесленко, вживаючи термін «конституційна юрисдикція», також 

зазначає, що законодавець передбачає здійснення судового конституційного 

контролю, маючи на увазі компетенцію Конституційного Суду України та 

коло його повноважень у сфері правосуддя [88, с.47]. 

Ми підтримуємо позиції зазначених авторів і теж вважаємо, що 

конституційна юрисдикція перш за все визначається особливостями 

національного законодавства на рівні основного закону країни – конституції, 

пакту та ін. Однак, застосовуючи тлумачення поняття «конституційна 

юрисдикція», вірним буде спиратися не лише на її фактичний зміст, а і на час 

і правову дійсність, у якій така юрисдикція існує.  

В той же час, при розкритті поняття «конституційна юрисдикція» буде 

слушною думка Н. В. Витрук щодо того, що конституційний суд здійснює 

правосуддя, є органом судової влади і займає особливе місце в судовій 

системі держави, яке визначається не ієрархічною підпорядкованістю йому 

інших видів судів, а його компетенцією, характером діяльності, що виявляє 

істотний вплив на правотворчість і правозастосування [91, с.170]. Не можемо 

не погодитися з автором, оскільки КСУ як єдиний орган конституційної 
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юстиції в Україні не входить до загальної системи суддів України, хоча і є 

судом у розумінні закону.  

Варто зауважити, що поняття конституційної юрисдикції і 

конституційної юстиції тісно пов'язанні одне з одним, визначаючи 

конституційну юрисдикцію конституційної юстиції, ми говоримо про її 

внутрішній зміст, а визначаючи конституційну юстицію конституційної 

юрисдикції, ми формулюємо її зовнішній прояв. Саме тому, не менш 

важливим при здійсненні наукового аналізу місця та ролі КСУ у механізмі 

забезпечення прав учасників кримінальних проваджень є формулювання 

поняття «конституційна юстиція».  

Так, на думку В.Е. Теліпко, конституційна юстиція – це система 

органів конституційної юрисдикції, які уповноважені законом здійснювати 

конституційний контроль за діяльністю органів державної влади шляхом 

вирішення в спеціальному процесуально-правовому порядку справ щодо 

відповідності їх рішень, дій та бездіяльності вимогам конституційно-

правових норм, а також розв’язання публічно-правових спорів, що 

виникають у зв’язку з цими рішеннями, діями та бездіяльністю між органами 

публічної влади, фізичними і юридичними особами» [92, с.528]. Д.М. 

Сергеєв, формулюючи власне поняття конституційної юстиції, зазначав, що 

орган конституційної юстиції має найбільш широку можливість судового 

розсуду (а значить – свободу волі) в порівнянні з будь-якою іншою судовою 

установою, що керуються положеннями конкретно сформульованих законів 

[93, c.33]. Справедливим буде зазначити думку К.А. Половченко, який бачив 

в приналежності органів конституційного контролю до судової гілки влади 

той позитивний фактор, що забезпечує її самостійність і незалежність, та, 

водночас, діалектично гарантує незалежність конституційного суду [94, с.55]. 

Ми можемо погодитися з наведеними думками, однак, на наше переконання, 

такого визначення недостатньо для повноцінного розуміння терміну 

«конституційна юстиція». 
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На противагу вищезазначеному, А.В. Грабильніков розкриває поняття 

«конституційна юстиція» як багатоаспектне конституційно-правове явище і, 

аналізуючи таке поняття з різних позицій, доходить висновку, що 

конституційна юстиція – це система спеціальних судових та несудових 

(квазісудових) органів, уповноважених законом здійснювати конституційний 

контроль у межах конституційної юрисдикції у формі передбаченого 

Конституцією України конституційного правосуддя шляхом здійснення 

конституційного судочинства – вирішення в спеціальному процесуально-

правовому порядку справ щодо відповідності їх рішень, дій та бездіяльності 

вимогам конституційно-правових норм [90, c.7]. Безумовно тлумачення 

терміну «конституційна юстиція», яке вироблено А.В. Грабильніковим, нам 

вважається об’єктивним і виправданим, однак, вважаємо за необхідне 

зазначити, що, визначаючи конституційну юстицію в Україні, не є доцільним 

говорити про систему органів, оскільки єдиним органом конституційної 

юстиції в Україні є КСУ.  

Для повноцінності нашої позиції необхідним буде зазначити, що в 

самому КСУ існують різні підрозділи: Велика Палата КСУ, перший і другий 

сенат КСУ, секретаріат і комісії КСУ. В розумінні наявності таких 

адміністративних формувань в самому КСУ ми можемо говорити про 

існування множинності органів конституційної юстиції, однак, на наше 

внутрішнє переконання, це буде зайвим.  

Тобто конституційна юстиція – це орган або їх сукупність, які 

забезпечують функціонування конституційної юрисдикції в спосіб 

передбачений законом. Конституційна юстиція є зовнішньою формою 

конституційної юрисдикції, яка покликана забезпечувати незалежність і 

ефективність конституційної юрисдикції у виконанні нею своїх завдань.  

Враховуючи вищезазначене, ми можемо частково погодитися з 

позиціями науковців і визначити, що конституційна юрисдикція як елемент 

національного механізму забезпечення прав учасників кримінального 

провадження – це юридичні повноваження конституційної юстиції, які 
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реалізуються з метою охорони, захисту та відновлення прав, свобод і 

законних інтересів учасників кримінального провадження [95, с.180-187]. 

Позиції науковців і практиків щодо визначення завдань, які повинні 

ставитися перед конституційною юрисдикцією є дуже різноманітними. Ми 

вважаємо доцільним систематизувати позиції авторів у три групи. До першої 

групи ми відносимо ті позиції, які вбачають завдання конституційної юстиції 

у виконані безпосередньої функції і обов’язків, покладених на неї законом. 

Наприклад, до таких авторів належить А.В. Грабильніков, який зазначає, що 

її призначення (конституційної юстиції) – здійснення конституційного 

контролю з метою забезпечення верховенства і прямої дії Конституції, 

обмеження влади, захисту прав і свобод особистості. Здійснюваний у формі 

правосуддя конституційний контроль виступає як самостійний, спеціальний 

вид контрольної діяльності держави, основний елемент правового захисту 

Конституції [90, c.3]. Схожу позицію займає T.C. Мартьянова, яка зауважує, 

що ключова прерогатива конституційної юстиції у всіх без винятку країнах – 

це вирішення питання конституційності законів та інших нормативно-

правових актів [96, c.60].  

Звісно, ми не можемо заперечувати правильність наведених тверджень, 

але вважаємо, що визначаючи завдання конституційної юстиції більш 

ефективним було б розглядати таке призначення конституційної юстиції не 

тільки ураховуючи її безпосередні функції, але і визначення ролі 

конституційної юстиції в країні загалом.  

Інша група науковців визначає роль конституційної юстиції через її 

соціальний, юридичний і політичний вплив одночасно. До цієї групи ми 

відносимо Д.М. Сергеєва, який зазначає, що влада є сферою функціонування 

конституційного суду, тому що даний орган, бувши вбудованим в систему 

публічної влади, протистоїть їй і здійснює на неї вплив [93, c.19]. Перш за 

все, продовжує автор, необхідно відзначити, що специфікою суспільної ролі 

конституційного суду є те, що в ній неможливо виділити ні чисто юридичні, 
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ні чисто політичні функції – слід виходити з тези про єдиний політико-

юридичний характер функцій органу конституційного правосуддя [93, c. 44]. 

На нашу думку, існує і третя група авторів, яка вбачає у конституційній 

юстиції лише політичний орган, який своїм впливом формує правову 

дійсність держави. Яскравим прикладом такої позиції є французький вчений 

Д. Руссо [97, c.113-155], який зазначав, що в дотримані конституційного 

балансу, орган судового конституційного контролю відповідає за належну 

охорону повноважень органів публічної влади, здійснює контроль над 

розподілом повноважень між установами в державі, контролює виборчий 

процес. Відносно захисту прав і свобод конституційний суд здійснює 

контроль, забезпечення рівноваги соціальної та ринкової економіки 

суспільства, тобто плюралістичної демократії. Суд бере до уваги особливості 

конкретних випадків і тенденцію суспільного розвитку. Що стосується ролі 

конституційної юстиції як інноватора, то своєю судовою практикою суди 

надають благотворний вплив на традиційні практики в юриспруденції.  

Усі з зазначених позицій мають раціональну складову у частині 

визначення завдання конституційної юстиції, яка є інститутом держави та 

виконує дуже важливу і складну роль. При цьому варто враховувати, що 

судді конституційної юстиції повинні при виконанні своїх функцій спиратися 

не лише на норми законів, оскільки правові ідеї, дух конституції і умови 

прийняття відповідних рішень є не менш важливими факторами при 

винесенні суддями конституційної юстиції своїх рішень. Беручи це до уваги, 

ми погоджуємося з науковцями, які вбачають суміш юридичного, 

політичного і суспільного у діяльності конституційної юстиції. Ми вважаємо, 

що завданням конституційної юстиції є функціонування конституційної 

юрисдикції, діяльність якої полягає у здійсненні конституційного контролю, 

вирішенні правових спорів, які стосуються конституційних правовідносин і 

здійсненні впливу на правову дійсність в державі у рамках повноважень, що 

надані конституційній юстиції законом [95, c.181]. 
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Влучним у такому контексті буде думка O.B. Щербанюка, який 

зауважував, що «існування конституційного судочинства, реалізація його 

завдань і функцій через процесуальний порядок здійснення є гарантією 

конституційної законності в державі. Зважаючи на те, що принцип 

конституціоналізму потребує обмеження державної влади та забезпечення 

недоторканності прав і свобод людини та громадянина, конституційне 

судочинство належить визначати як превентивний засіб, тобто як засіб 

обмеження влади, а не спосіб її реалізації» [98, c.72]. 

Ми вже зазначали, що призначення конституційної юстиції в державі 

залежить від правових джерел, якими визначенні повноваження такої 

юстиції. Водночас буде некоректним робити висновок про абсолютну 

унікальність конституційної юстиції в кожній окремій державі. Безумовно, 

правова дійсність, що існує в кожній країні, накладає власний відбиток на 

форму і зміст конституційно-правових відносин та їх судову захищеність. 

Однак основні напрями і форми діяльності конституційної юстиції в 

державах є незмінними, оскільки являються лише інтерпретацією ідей 

конституціоналізму в державі. В цьому контексті вдалим є підхід 

американського правознавця Л. Хенкіна, який незалежність суддів та 

наявність інституту конституційного контролю як судової гарантії 

Конституції розглядає в якості характерної ознаки (риси) іншого феномену – 

конституціоналізму [99, с.41]. 

Зокрема, яскравим прикладом універсальних функціональних ознак 

конституційної юстиції є функція конституційного контролю, яка наявна в 

усіх державах, де конституційна юрисдикція має форму вираження у 

конституційній юстиції, тобто окремому органі, завданням якого є саме 

здійснення конституційного контролю. Як стверджує А.В. Гусєв, органи 

конституційної юрисдикції захищають права і свободи людини шляхом 

перевірки законів, інших нормативно-правових актів з погляду їх 

відповідності конституції, а також здійснюючи офіційне тлумачення 

Конституції і законів [100, c.19]. Підтримуючи позицію А.В. Гусєва, А. 
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Єзеров зазначає, що конституційний суд, не змінюючи тексту Конституції, 

фактично вдосконалює зміст конституційних правоположень за допомогою 

офіційного тлумачення, базуючись, як правило, на наукових поглядах на 

природне право, його принципах, формах і способах реалізації. Тим самим 

забезпечується зближення фактичної і юридичної конституцій, зменшується 

кількість фіктивних правоположень [101, с.72]. Ми повністю підтримуємо 

позицію А. Єзерова і вважаємо одним з основних напрямів діяльності 

конституційної юстиції забезпечення процесу перевірки законів (перед їх 

прийняттям, у зв’язку зі зверненням окремих осіб або за скаргою 

громадянина), тим самим сприяючи вдосконаленню текстів законів і 

доповнюючи їх своєю правовою позицією, яка покликана не розглядати суть 

закону, а лише проінспектувати конституційність його норм.  

Вдало систематизовані позиції щодо конституційного контролю були 

висловлені О.В. Брежнєвим, який сформулював три підходи щодо цього 

поняття і зазначав наступне: «1) судовий конституційний контроль 

представляє собою самостійний вид державної влади наряду з законодавчою, 

виконавчою і судовою; 2) судовий конституційний контроль являється 

компонентом механізму особливої гілки державної влади – контролюючої; 

3) суд обіймає у ній особливе, автономне положення» [102, с.43]. Зазначені 

О.В. Брежнєвим підходи не суперечать один одному і можуть 

використовуватися як окремо, так і разом. Ми впевнені, що відповідні 

підходи зазначають характеристики, що притаманні усім існуючим 

конституційним юстиціям, принаймні тим системам, які ми відносимо до 

романо-германської правової сім’ї.  

У країнах романо-германської правової сім’ї загальновизнаним є те, що 

органи конституційного контролю є невід’ємною частиною процесу 

формування політичної волі. Наприклад, у Німеччині це обумовлено 

конституційним повноваженням Федерального Конституційного Суду 

перевіряти дотримання принципу «зв’язаності законодавця конституційним 

порядком, а всіх інших конституційних органів – законом і правом» і 
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походить з абзацу 3 статті 1, абзацу 3 статті 20, статті 93 Основного Закону 

Німеччини. Відповідно, саме Суд уповноважений у спірних випадках 

приймати обов’язкові рішення про тлумачення та застосування конституції, 

тобто визначати, що ж насправді мав на увазі законодавець. Крім того, згідно 

Закону про Федеральний Конституційний Суд, рішення Суду в ряді випадків 

мають силу закону [103, с.256]. Обов’язковість рішень прийнятих 

конституційною інстанцією є такою і в Україні, оскільки рішення КСУ мають 

силу навіть вище закону, оскільки відповідні рішення не можуть бути 

оскарженні.  

Е.А. Шалюпа зазначає, що, наприклад, Конституційний Суд Республіки 

Білорусь здійснює обов’язковий попередній контроль конституційності всіх 

законів, прийнятих Палатою представників Національних зборів республіки і 

схвалених Радою Національних зборів Республіки Білорусь, до підписання 

даних законів Президентом Республіки Білорусь, що характерно для 

конституційного контролю [104, с.93]. Ми вважаємо, що обов’язкова 

попередня перевірка законів конституційним судом є досить цікавим 

інструментом контролю за конституційністю законів, однак, ми вважаємо, 

що такий механізм може працювати, не завдаючи шкоди, лише в тій 

суспільній системі, де робота законодавчої влади є не дуже активною, в 

протилежному випадку, при великому навантаженні конституційний суд 

стане не помічником, а серйозною перепоною на шляху реалізації інституту 

непрямої демократії. Адже таким контролем можна бути «призупиняти до 

моменту розгляду» будь-які закони, зокрема, ті, які мають невідкладний 

характер.  

Інші автори зазначають про наявність схожого романо-германського 

інституту конституційного контролю в Польщі. Конституційний контроль у 

Польщі забезпечує Конституційний трибунал. Він почав діяти з 1966 р. 

Членів Конституційного трибуналу обирає Сейм на дев’ять років з осіб, які 

володіють високими правовими знаннями. Конституційний трибунал видає 

рішення про відповідність Конституції законів, міжнародних договорів та 
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інших нормативних актів центральних державних органів, про відповідність 

цілей і діяльності політичних партій; вирішує спори про компетенцію між 

центральними органами, розглядає скарги громадян, якщо права останніх 

порушені рішенням судових органів або діями публічної влади, а також 

здійснює загальнообов’язкове тлумачення законів. Прийняте 

Конституційним трибуналом рішення є остаточним [105, с.456-457].  

Можемо зазначити, що за виключенням деяких аспектів конституційні 

юстиції на території континентальної Європи мають дуже схожі 

повноваження і механізми їх здійснення у тому, що стосується 

конституційного контролю в державі. Однак ми вважаємо, що і 

конституційні юстиції більш далеких країн несуттєво вирізняються у цьому 

питанні. Так, А.А. Мішин і В.А. Власіхін писали, що «в США, як ні в якій 

іншій капіталістичній країні, судова влада залучена у вир соціально-

політичних проблем і здійснює досить відчутний вплив на політику. Цей 

вплив здійснюється у формі судового нагляду за відповідністю актів 

законодавчих і виконавчих органів Конституції США» [106, с.118].  

На перший погляд може здатися, що кожна національна система 

конституційного контролю має свої особливості, що обумовлює велику 

кількість розбіжностей в системах конституційного нагляду в різних країнах. 

Але більшість вчених, які займаються питанням конституційного 

судочинства, наполягають на існуванні двох типів систем, до якої входять усі 

національні інститути конституційного контролю і виділяють серед них 2 

категорії: загальна система та європейська система. 

Так, якщо в США, Аргентині, Японії, Норвегії конституційність закону 

має право перевіряти будь-який суд, то в деяких країнах (наприклад, в 

Австралії, Індії, на Мальті) це може робити тільки верховний суд після того, 

як справа надійде до нього, будучи розглянутою нижчими судами, які 

перевіряти конституційність законів не можуть. Європейська система 

передбачає заснування спеціальних судових або квазі-судових органів 

конституційного контролю [107, с.64-65].  
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Як вдало зазначає професор Ю.Л. Шульженко, важлива роль в справі 

правової охорони конституції належить інституту її тлумачення, як 

юридичне визначення і тлумачення норм конституції з метою забезпечення її 

адекватного, вірного використання [108, с.27]. Існування інституту 

тлумачення конституції, незалежно від наявності конституційної юстиції в 

державі, покликано забезпечити не лише вірне розуміння безпосередніх 

приписів конституції, а і духу закону, що присутній в них. Ми вважаємо, що 

тлумачення норм конституції повинно базуватися на поєднанні буквального 

та телеологічного тлумачення, має відбуватись з врахуванням ідеї такої 

конституції, яка може не мати прямого вияву у нормах конституції, а бути 

сформульованої лише у формі загального принципу.  

Н.В. Витрук зазначає, що тлумачення основного закону 

конституційним судом «відкриває можливість правового вибору з 

урахуванням цілого ряду факторів політичного, соціально-економічного і 

іншого порядку» [109, с.15]. Ми погоджуємося з цією думкою, адже, 

безумовно, наявність повноважень конституційної юстиції щодо тлумачення 

норм конституції надає їй певні можливості щодо створення політичного, 

соціального і економічного впливу на правовий генезис в країні, та, в свою 

чергу, на рівень забезпечуваності прав, свобод і інтересів власних громадян.  

Варто також зауважити, що, як вдало зазначає В.Д. Зорькін, «в останні 

роки ми спостерігаємо вкрай цікаве явище трансформації судової ролі і 

функції в процесі правотворчості. Це явище ще належить осмислити в 

контексті звичних правових підходів і категорій, проте його вже неможливо 

заперечувати і ігнорувати. Йдеться про наділення судових актів вищих 

національних судів, а також наднаціональних судових органів так званим 

прецедентним значенням» [110, с.335]. Дійсно, в Україні, безумовно, діє 

континентальна система права, що передбачає відсутність правотворчої 

функції будь-яких органів, окрім безпосередньо законодавчих. Водночас, як 

відмічають практики і науковці, останні роки системи англо-саксонського і 

романо-германського права здійснюють стрімкий рух на зближення, 
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створюючи так звану змішану систему права. Зокрема, в інтересах 

забезпечення прав учасників судових проваджень.  

В таких країнах, як Сполученні Штати Америки, Австралійський Союз, 

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії проявляються 

риси континентального права – прийняття окремих кодексів і збірників 

законів. Навпроти, у країнах традиційно романо-германської правової сім’ї 

активно впроваджується процедура правотворчості органами, що не були 

створенні безпосередньо для цього, наприклад, судами. Україна є одним з 

яскравих прикладів такого явища і в контексті нашого наукового 

дослідження вірним буде звернути увагу на дві такі процедури 

правотворчості в системі судів України. Обидва приклади існують у формі 

правових висновків щодо застосування норм права, що викладенні у 

рішеннях Верховного Суду і КСУ.  

Загалом, як зазначав голова Верховного Суду США, Е. Уоррен, «ні в 

кого не буде підстав залишатися чесним, стверджуючи, що суд не створює 

права. Правотворча діяльність суду – це не основна його мета і функція. Суд 

творить право у процесі своєї основної судової діяльності. Він не підміняє 

Конгрес і не має жодних намірів узурпувати владу Конгресу. Але ми (судді) 

створюємо право, і інакше бути не може» [103, с.306].  

Водночас, такі потужні важелі впливу, що наявні у конституційної 

юстиції, створюють величезні обов’язки для конституційної юрисдикції 

щодо виконання власних функцій і завдань. В цьому аспекті цікаву думку 

висловлює Д.М. Сергеєв, який вважає, що правокоректуюча функція 

виступає своєрідним синтезом правозастосування і правотворчості. 

Скасовуючи неконституційні нормативні акти або вирішуючи політико-

юридичні конфлікти, конституційний суд не тільки здійснює в кожному 

конкретному випадку конституційне регулювання (застосовуючи 

конституційні норми або виведені ним на основі положень основного закону 

конституційні новели), але і повинен попереджати видання аналогічних 
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неконституційних актів або виникнення політичних конфліктів в 

майбутньому [93, c.55].  

Схожу точку зору щодо функціонального призначення конституційної 

юстиції займає і О.І. Багрій, який наголошує, що роль саме Конституційного 

Суду в трансформації правосвідомості є очевидною. Виходячи з ідеї 

необхідності раціональної організації соціальних відносин, Конституційний 

Суд прагне встановити зв’язок між текстом Конституції і розмаїттям 

економічних, політичних і соціальних інтересів та суспільних відносин, що 

виникають на їх основі. Таким чином, важливе завдання сьогодення, яке 

постає перед Конституційним Судом України, вбачається у формуванні такої 

доктрини, в якій основний наголос робився би на першорядності людини, її 

прав, її гідності, тобто підкреслювався людський вимір конституційного 

права [111, c.54]. 

З цього приводу А.О. Селіванов пише, що відповідно до інтерпретації 

поняття «конституційна юрисдикція» в конституційному праві має 

реалізуватися функція правосуддя, яка передбачена для нього Конституцією 

України, а єдиний орган – КСУ – отримує від держави повноваження на 

здійснення правосуддя у сфері виключно конституційно-правових відносин 

[112, с.68]. Підтримуючи думку А.О. Селіванова, ми можемо зазначити, що 

конституційна юстиція може мати у собі поєднання або симбіоз різних 

функцій. Так, КСУ з 2016 року почав поєднувати в собі не лише функцію 

політичного органу і функцію тлумачення норм конституції, а і 

безпосередньо функцію судового захисту, забезпечення прав громадян 

України. Відповідно до норм Конституції України та Закону України «Про 

Конституційний суд України» громадянин України може подати скаргу до 

КСУ щодо неконституційності норм законів, на основі яких щодо такої особи 

було прийнято рішення судом, при умові вичерпання інших національних 

засобів судового захисту.  

Тож тепер ми можемо сказати, що КСУ є судом в самому 

безпосередньому значенні. Безумовно, роль КСУ як органу конституційної 
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юстиції до прийняття змін до Конституції України щодо правосуддя була 

значною у питанні забезпеченні прав, свобод і законних інтересів громадян, 

але лише після запровадження процедури безпосереднього звернення 

громадян до КСУ з’явилась можливість у кожного громадянина України 

впливати на конституційність законів, а відповідно і на правову дійсність в 

країні.  

Ми вимушені зазначити, що суб’єктний критерій подання скарг до 

КСУ, що використовувався до 2016 року, значно звужував, якщо не взагалі 

унеможливлював, доступ суспільства до конституційної юрисдикції в 

державі. Буде невірним зазначити, що Президенти України або народні 

депутати не подавали звернення до КСУ протягом існування попереднього 

порядку, однак такі суб’єкти мали відповідну юридичну можливість, а не 

обов’язок, ініціювати процедуру визнання закону або окремої норми такою, 

що не відповідає приписам Конституції або її духу.  

Проте, із внесенням змін у Конституцію та прийняттям нового закону 

«Про Конституційний Суд України», конституційна юрисдикція стала 

доступною для громадян, що, на нашу думку, значно більше відповідає 

принципу доступності правосуддя. Запровадження інституту індивідуальної 

конституційної скарги повинно позитивно вплинути на забезпечуваність прав 

громадян завдяки введенню в правову реальність ще одного дієвого 

механізму забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян. 

Безумовно, що створення реально ефективного механізму забезпечення 

потребує часу, терпіння і вміння виправляти свої помилки. Саме у цьому ми 

й вбачаємо важливу роль наукової доктрини у розробленні методик, 

процедур і форм для ефективного функціонування правового механізму 

забезпечення свобод і законних інтересів громадян у КСУ. 

Розглянувши сферу функціонування КСУ, ми можемо зазначити, що 

конституційна юстиція має дві основні функції. Перш за все, це функція 

конституційного контролю, яка полягає у здійсненні нормативного контролю 

законів, їх тлумачення, що відбувається за зверненням Президента України, 
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народних депутатів України та інших суб’єктів конституційних звернень. 

Іншою основною функцією КСУ ми визначаємо функцію захисту прав, 

свобод і законних інтересів громадян, що здійснюється безпосередньо за 

зверненням громадян після використання ними усіх національних механізмів 

судового захисту прав учасників судового провадження.  

Важливу роль у визначенні ролі КСУ у судовій системі України 

відіграє існування значної кількості міжюрисдикційних зв’язків, що присутні 

у конституційній юрисдикції. Предметом нашого наукового дослідження є 

забезпечення прав учасників кримінального провадження у конституційній 

юрисдикції, саме тому нам вважається доцільним розглянути питання 

міжюрисдикційного зв’язку конституційного судочинства з кримінальним.  

Досить повно і об’єктивно це питання було розкрито Т.В. Соколовим, 

який слушно зазначив, що «форми взаємозв'язку конституційного і 

кримінального судочинства в порівнянні з формами взаємозв'язку між собою 

«звичайних» («традиційних») видів судочинства обумовлені природою і 

призначенням конституційного судочинства. Як зазначено раніше, 

конституційне судочинство в основній масі своїх справ, пов'язаних з 

нормоконтролем, має своїм призначенням захист прав громадян та інших 

осіб, які мають право на звернення до Конституційного Суду, від порушення 

їх прав на нормативному рівні правового регулювання. Отже, в 

конституційному судочинстві можлива перевірка конституційності закону, 

що регулює порядок інших видів судочинства. Таким чином, практично всі 

форми взаємозв'язку конституційного і кримінального судочинства так чи 

інакше пов'язані з перевіркою конституційності кримінально-процесуальних 

норм права. Така перевірка може бути метою звернення учасників 

кримінального процесу в Конституційний Суд, може бути змістом діяльності 

Суду за таким зверненням, а може бути і підставою перегляду судових 

рішень у кримінальних справах, якщо Конституційний Суд визнає 

кримінально-процесуальну норму неконституційною» [113, c.119-120].  
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Справді, міжюрисдикційний зв’язок конституційного і кримінального 

судочинства підпорядкований загальним правилам галузевого поєднання, що 

виражається в особливому порядку та специфічних формах тлумачення КСУ 

норм кримінального процесуального законодавства або розгляду скарг 

громадян щодо неконституційності норм кримінального або кримінального 

процесуального права, що були використані в кримінальному провадженні 

при розгляді окремої кримінальної справи. Результатом діяльності КСУ щодо 

перевірки норм кримінального, кримінального процесуального законодавства 

буде відповідне рішення, яке буде підтверджувати або спростовувати 

конституційність відповідних положень. Таке рішення КСУ буде мати 

юридичну силу більш значущу, ніж відповідний закон. В зв'язку з 

вищезазначеним і враховуючи, що рішення КСУ, незалежно від форми 

звернення до нього (тлумачення Конституції України, перегляд 

конституційності законів, розгляд індивідуальних конституційних скарг), 

мають юридичний вплив на усі правовідносини, що регулювалися нормою, 

яка була предметом розгляду, можна зробити припущення, що рішення 

органу конституційної юстиції мають правотворчий характер [114, с.120-

122].  

З огляду на обґрунтування особливостей конституційно-кримінальних 

міжюрисдикційних зв’язків, що доводить важливу роль КСУ як елемента 

національного механізму забезпечення прав учасників кримінального 

провадження, вважаємо за необхідне внести певні зміни та доповнення до 

КПК України, які додатково посилять окреслені конституційно-кримінальні 

міжюрисдикційні зв’язки. Так, пропонуємо: 

1) доповнити статтю 9 КПК України частиною 4 наступного змісту: 

«Якщо суд доходить висновку, що закон чи інший правовий акт 

суперечить Конституції України, суд не застосовує такий закон чи інший 

правовий акт, а застосовує норми Конституції України як норми прямої дії.  

У такому випадку суд після ухвалення рішення у справі звертається до 

Верховного Суду для вирішення питання стосовно внесення до 
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Конституційного Суду України подання щодо конституційності закону чи 

іншого правового акта, вирішення питання про конституційність якого 

належить до юрисдикції Конституційного Суду України». 

При цьому частини 4, 5, 6 статті 9 вважати відповідно частинами 5, 6, 

7; 

2) доповнити частину 4 статті 21 КПК України абзацом другим 

наступного змісту: 

«Особа, чиї права, гарантовані Конституцією України, порушуються 

під час кримінального провадження, має право звернутись із конституційною 

скаргою до Конституційного Суду України, якщо вважає, що застосований в 

остаточному судовому рішенні в її справі закон України (його окремі 

положення) суперечить Конституції України. Така особа вважатиметься 

такою, що вичерпала всі національні засоби юридичного захисту в разі 

передбаченої законом можливості апеляційного оскарження за наявності 

ухваленого в порядку апеляційного перегляду судового рішення, яке набрало 

законної сили, а в разі передбаченої законом можливості касаційного 

оскарження – судового рішення, винесеного в порядку касаційного 

перегляду»; 

3) доповнити статтю 30 КПК України частиною 3 наступного змісту: 

«Юрисдикція судів у межах кримінальних проваджень не поширюється 

на правові питання, що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду 

України». 

Слід звернути увагу, що наша пропозиція щодо необхідності 

доповнення статті 9 КПК України частиною 4 знайшла вагому підтримку 

серед респондентів, які приймали участь у проведеному нами анкетуванні. 

Так, на питання «Чи вважаєте Ви, що, якщо суд доходить висновку, що 

кримінальний матеріальний чи кримінальний процесуальний закон 

суперечить Конституції України, то суд не повинен застосовувати такий 

закон, а має застосовувати норми Конституції України як норми прямої дії?» 

було надані такі відповіді: 1) так, погоджуюсь (66,2% опитаних); 2) так, але 
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це твердження стосується лише кримінального матеріального закону (2,7% 

опитаних); 3) так, але це твердження стосується лише кримінального 

процесуального закону (2,7% опитаних); 4) ні, суд має застосовувати такий 

закон до моменту постановлення КСУ рішення щодо його 

неконституційності (28,4% опитаних). 

Підбиваючи підсумки проведеного аналізу, ми можемо зазначити таке. 

Конституційна юстиція є звичайною практикою для різних країн світу. В 

кожній країні конституційна юстиція, якщо така наявна, займає особливе 

місце, визначене національним законодавством окремої країни [95, с.180-

187]. Водночас, при визначенні ролі конституційної юстиції є 

загальноприйнятні підходи. При цьому, серед основних повноважень 

конституційної юстиції зазвичай виділяють такі: тлумачення основного 

закону держави; встановлення конституційності нормативно-правових актів; 

захист і відновлення прав та свобод, у випадку встановлення 

неконституційності застосованих нормативно-правових актів.  

В цілому, варто підкреслити, що роль Конституційного Суду України 

як структурного елемента національного механізму забезпечення прав 

учасників кримінального провадження полягає у забезпеченні 

міжюрисдикційного зв’язку конституційного і кримінального судочинства, 

що має свій прояв у повноваженнях Конституційного Суду України 

вирішувати питання щодо відповідності Конституції України 

(конституційність) законів України (їх окремих положень) за 

конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному 

судовому рішенні в її кримінальній справі закон України суперечить 

Конституції України, або в результаті розгляду конституційного звернення 

чи подання уповноважених суб’єктів. Водночас, наслідком встановлення 

Конституційним Судом України неконституційності (конституційності) 

закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого 

(незастосованого) в судовому рішенні при розгляді кримінального 
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провадження є право на перегляд такого рішення за виключними 

обставинами в порядку глави 34 КПК України. 

 

 

 

 

 

Висновки до першого розділу 

 

На основі проведеного дослідження можна зробити такі висновки. 

1. Під терміном «захист» у юридичній конструкції «правовий механізм 

захисту прав учасників кримінального провадження» слід розуміти 

комплексну юридичну систему, яка створює необхідні умови для 

ефективного забезпечення прав учасників кримінального провадження, що 

виявляється у діянні уповноваженого суб’єкта, направленого на реалізацію, 

охорону або відновлення права, що було порушено чи безпосередньо 

знаходиться під загрозою порушення, яке може завдати значної шкоди 

охоронюваним законам інтересам суспільства, держави чи окремого індивіда. 

Таке тлумачення може особливо вдало використовуватися саме у 

кримінально-процесуальних правовідносинах, у яких право людини є не 

єдиним об’єктом забезпечення, адже свободи і законні інтереси учасників 

кримінального провадження визнаються не менш пріоритетними елементами 

даних правовідносин. 

2. Правовий механізм захисту прав учасників кримінального 

провадження є ширшою категорією у порівнянні із правовим механізмом 

забезпечення прав учасників кримінального провадження, оскільки охоплює 

одночасно національний і міжнародний рівні правового регулювання, тоді як 

механізм забезпечення прав учасників кримінального провадження 

розповсюджує свою дію на лише конкретний рівень правового регулювання, 

а саме або на національний, або на міжнародний. 
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3. Правовий механізм захисту прав учасників кримінального 

провадження формується системою національного та міжнародного правових 

механізмів забезпечення прав учасників кримінального провадження. 

4. Правовий механізм (як національний, так і міжнародний) 

забезпечення прав учасників кримінального провадження – це єдина 

організована динамічна взаємообумовлена система закріплених джерелами 

права юридичних процедур, процесуальних прав та уповноважених суб’єктів, 

діяльність яких направлена на реалізацію прав учасників кримінального 

провадження, їх охорону та відновлення у кримінальному процесі. 

5. Структура національного механізму забезпечення прав учасників 

кримінального провадження являє собою: 1) нормативно-правові джерела, 

які забезпечують систему прав учасників кримінального провадження в 

Україні. До таких джерел належать Конституція України, КК України; КПК 

України; КВК України; Закони України «Про судоустрій і статус суддів», 

«Про прокуратуру», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про 

попереднє ув’язнення», «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» та інші законодавчі акти, підзаконні 

нормативні акти, які значною мірою впливають на належний рівень 

забезпечення прав учасників кримінального провадження, а також судова 

практика ЄСПЛ; 2) юридичні процедури, тобто процес реалізації учасниками 

кримінального провадження своїх прав і виконання обов’язків з метою 

захисту власних інтересів; 3) суб’єкти кримінального провадження як 

елемент структури національного правового механізму забезпечення прав 

учасників кримінального провадження: суд, суддя, слідчий суддя та учасники 

кримінального провадження. Крім того, важливим елементом цієї системи є 

позапроцесуальні суб`єкти, до яких можна віднести такі інституції як 

Верховна Рада України, Президент України, громадські і міжнародні 

організації, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 

Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини та 

інші суб’єкти, які наділені відповідними повноваженнями у сфері захисту 
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прав людини в Україні. Окреме місце серед суб’єктів як елементу структури 

національного правового механізму забезпечення прав учасників 

кримінального провадження належить Конституційному Суду України. 

6. Структура міжнародного механізму забезпечення прав учасників 

кримінального провадження: 1) нормативно-правові джерела: національне 

законодавство, що регламентує застосування міжнародних норм права та 

міжнародно-правові договори у сфері забезпечення прав учасників 

кримінального провадження; 2) юридичні процедури як елемент 

міжнародного механізму забезпечення прав учасників кримінального 

провадження, зокрема: захист порушених прав учасників кримінального 

провадження міжнародними установами і організаціями; міжнародна система 

контролю за системою забезпечення прав учасників кримінального 

провадження на національному рівні; 3) суб’єкти як елемент структури 

міжнародного правового механізму забезпечення прав учасників 

кримінального провадження, а саме: міжнародні організації, діяльність яких 

спрямована на забезпечення прав учасників кримінального провадження в 

Україні, до яких належать: Рада з прав людини ООН; Управління Верховного 

комісара ООН з прав людини; Комісар Ради Європи з прав людини; Комітет з 

прав людини ООН; ЄСПЛ. 

7. Конституційна юстиція – це орган або їх сукупність, які 

забезпечують функціонування конституційної юрисдикції в спосіб 

передбачений законом. Конституційна юстиція є зовнішньою формою 

конституційної юрисдикції, яка покликана забезпечувати незалежність і 

ефективність конституційної юрисдикції у виконанні нею своїх завдань. 

8. Cпецифіка ролі КСУ в національному правовому механізмі, з поміж 

іншого, обумовлена наділенням даного органу функціями конституційного 

контролю і тлумачення конституції, які покликанні на забезпечення прав, 

свобод і законних інтересів людини, в тому числі й учасників кримінального 

провадження. 
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9. Конституційна і кримінальна юрисдикції мають спільні об'єкти 

регулювання, які формують особливі конституційно-кримінальні 

міжюрисдикційні зв’язки, що доводить важливу роль КСУ як елемента 

національного механізму забезпечення прав учасників кримінального 

провадження. 

 

 

 

РОЗДІЛ 2 

СИСТЕМА КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ 

УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ПРЕДМЕТ 

ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В 

КОНСТИТУЦІЙНІЙ ЮРИСДИКЦІЇ 

 

2.1. Поняття предмету правового механізму забезпечення прав 

учасників кримінального провадження в конституційній юрисдикції 

 

Забезпечення прав людини є одним з головних завдань правової 

системи країни. Задля визначення ефективних шляхів забезпечення прав 

людини була напрацьована значна кількість юридичних механізмів і засобів. 

Більшість з них, шляхом еволюційного відбору, були визнанні 

неефективними і недієвими, наприклад, божий суд або суд поєдинком.  

Сучасні механізми забезпечення прав людини, наприклад, такі як 

інститути омбудсмена або слідчого судді у кримінальному провадженні, 

кардинально відрізняються від своїх попередників. В свою чергу, і сучасні 

механізми забезпечення прав людини в кримінальному провадженні не 

визнаються бездоганними. Однак, ретельний аналіз діяльності існуючих 

механізмів забезпечення прав людини та їх академічне та практичне 

модернізування безсумнівно збільшує їх ефективність і надає можливість 

особам використовувати найбільш результативні механізми забезпечення 
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своїх прав. Водночас одним із найважливіших етапів в процесі створення 

ефективного правового механізму забезпечення прав учасників 

кримінального провадження є постійне його удосконалення, що забезпечить 

відповідність його функціонування сучасним вимогам рівня захищеності 

прав людини в суспільстві.  

Як слушно зазначає М.М. Стефанчук, держава Україна остаточно й 

однозначно зробила свій вибір на користь європейської інтеграції та обрала 

шлях на проведення ґрунтовних реформ [115, с.12]. Варто зауважити, що 

зазвичай реальною метою правових реформ виступає бажаний правовий стан 

або конкретний юридичний статус групи осіб. Правові реформи, метою яких 

є запровадження дієвого механізму забезпечення прав учасників 

кримінального провадження, повинні реалізовувати невиміряну кількість 

юридичних можливостей для незліченної кількості громадян. Відповідно 

формальна і фактична мета таких реформ найчастіше знаходиться за межами 

розуміння реформаторів, а виконання такої реформи може знаходитися за 

межами можливостей людини чи групи осіб. Однак, прагнення свідомих 

громадян до ефективної реалізації інституту прав людини повинно набути 

привілейованого статусу у сьогоденні.  

Використовуючи інститут прав людини як соціальну призму, ми 

можемо впевнитися у тому, що однією з найпроблемніших галузей 

українського законодавства щодо забезпечення прав людини є сфера дії 

кримінальних процесуальних правовідносин. Постійні порушення прав 

людини, які, на жаль, стали нормою для України, зводять до мінімуму 

фактичну можливість громадян реалізовувати свої права. У зв’язку з чим, 

кримінальний процес України потребує подальшого реформування з метою 

приведення Кримінального процесуального кодексу України у відповідність 

із вимогами часу та потребами суспільного життя. Тому, на думку В.О. 

Гринюка, принципового значення набуває питання пошуку, обговорення тих 

чи інших підходів та новел із тим, щоб мінімізувати ризики виникнення 

труднощів, які можуть мати місце під час правозастосування [116, с.37]. Ба 



94 

більше, підтримання ефективної діяльності правових механізмів 

забезпечення прав людини, зокрема за допомогою правових інструментів 

конституційної юрисдикції, повинно стати першочерговим завданням для 

всіх гілок влади в Україні. При цьому, саме наукове дослідження механізмів 

забезпечення прав людини повинне слугувати загальнотеоретичною основою 

якісної правової реформи в Україні і належного правозабезпечення, як її 

результату.  

Передусім, для визначення вірного шляху підвищення ефективності 

правового механізму забезпечення прав учасників кримінального 

провадження в конституційній юрисдикції видається необхідним визначити 

поняття предмету досліджуваного правового механізму. Важливим також є 

встановлення змісту предмету забезпечення правовими інструментами 

конституційної юрисдикції як елементом національного правового механізму 

забезпечення прав учасників кримінального провадження. Адже одним з 

основних чинників ефективності механізму захисту прав людини є його 

вузька спеціалізація, зокрема щодо визначеності кінцевого предмета впливу. 

Адже без розуміння кінцевого результату, який повинен досягатися 

окремими правовими інструментами забезпечення прав учасників 

кримінального провадження, важко буде визначити, які саме правові засоби 

повинні бути включені у відповідний механізм. Чітке формулювання 

предмета впливу правового механізму забезпечення прав людини є 

запорукою успіху такого механізму.  

Спеціалізація таких правових механізмів повинна стати одним з 

основних напрямків їх удосконалення. Для посилення рівня спеціалізації, а 

значить і ефективності таких правових механізмів, потрібно визначити межі, 

що будуть розділяти предмети їх впливу.  

Виявивши особливості і характерні риси предмету правового механізму 

забезпечення прав учасників кримінального провадження в конституційній 

юрисдикції, ми зможемо встановити його взаємозв'язок з іншими елементами 

національного правового механізму забезпечення прав учасників 
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кримінального провадження, що, в свою чергу, створить можливість 

визначити особливості конституційної юрисдикції у системі такого 

національного правового механізму. 

З урахуванням загальних засад теорії права та усталених у юридичній 

доктрині підходів, вважаємо, що предметом правового механізму 

забезпечення прав учасників кримінального провадження в конституційній 

юрисдикції є права людини, зокрема права учасників кримінального 

провадження. Для того, щоб дослідити такий предмет, ми вважаємо за 

необхідне визначити саме поняття «права людини» з метою уникнення 

двозначностей у розумінні предмета правового механізму забезпечення прав 

учасників кримінального провадження. Визначавши поняття «права 

людини», ми зможемо встановити, які права потрібно відносити до предмету 

правового механізму забезпечення прав учасників кримінального 

провадження в конституційній юрисдикції.  

Справді, як слушно зазначає О.В. Славна, останнім часом поняття прав 

людини настільки укорінилося у політико-правове й навіть побутове 

спілкування та стало такою мірою звичним для використання у програмних 

документах різноманітних суб’єктів політичної діяльності, що його смислове 

навантаження іноді здається самоочевидним [117, c.22]. 

Поняття «права людини» має багату історію у світовій правотворчості. 

З найдавніших часів покоління філософів, богословів і юристів намагалися 

виміряти та визначити поняття прав людини. З плином часу підходи і 

трактування прав людини змінювалися, іноді кардинально, що мало 

безпосереднє значення для суспільства відповідного часу. Юридична свобода 

людей, можливість захищати себе, свою власність і свободу не 

опосередковано залежала від тлумачення державою прав людини.  

О.Б. Горова зазначає, що уявлення та поняття про права людини 

розпочали формуватися з найдавніших часів розвитку суспільства. Вже в цей 

період визнавалася актуальність окресленого питання, його важливість для 

життєдіяльності і окремої людини, і держави загалом. І сьогодні, через багато 
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століть, воно важливе для кожної країни світу. Про це свідчать античні часи, 

періоди Відродження та Просвітництва, буржуазних революцій, результати 

світових війн, демократичні процеси побудови правової держави та 

визначальні події становлення громадянського суспільства [118, c.38]. Схожу 

думку висловлює і В. Веклич, який зазначає, що розвиток концепції, а в 

подальшому теорії прав і свобод людини та громадянина, відбувався 

протягом тривалого часу. Зазвичай вона розглядається в контексті європей-

ської правової думки, яка має дещо відмінні риси порівняно з азіатською та 

африканською (традиціоналісткою чи мусульманською). Також по-різному її 

трактують науковці різних регіонів планети. Фактичний її вплив 

спостерігається насамперед у сфері людських переконань і традицій, які були 

панівними протягом багатьох років, а отже, стали домінантою у сприйнятті 

більшості людей на певній території [119, с.16].  

Розвиток поняття «права людини» йде довгим шляхом еволюції цього 

терміну. Однак, важливо акцентувати увагу на тому, що розвиток поняття 

«права людини» в цілому відбувався в межах двох наукових концепцій [120, 

с.73].
 
Так, І. Шматко зазначає, що у правовій теорії існує два домінуючі 

підходи до праворозуміння: позитивістська та природно-правова концепції. 

Теоретична суперечка між ними не вщухає й донині, проте насправді вони 

мають більше спільного, ніж відмінного, а їх виникнення, генезис і нинішнє 

існування так чи інакше взаємопов’язані [121]. 

Дійсно, позитивістська та природно-правова концепції і понині 

залишаються основними шляхами тлумачення прав людини. Однак, важко 

погодитись з тим, що позитивістська та природно-правова концепції мають 

більше спільного, ніж відмінного. На наш погляд, зазначені концепції мають 

лише один спільний елемент – людину. Людина є об’єднуючим елементом 

відповідних концепцій тому, що саме людина є як ініціатором, так і 

реалізуючим елементом та безпосереднім предметом впливу конкретної 

концепції прав людини. Водночас, джерела, засоби, механізми, функції та 

завдання відповідних концепцій кардинально відрізняються.  
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Досить повно зміст позитивістської концепції прав людини описав 

М.Г. Братасюк, який зазначає, що юридичний позитивізм ототожнює права 

людини з нормами законодавства, тобто приписами державної влади. 

Науковець звертає увагу на те, що у науковій літературі слушно 

наголошується, що звідси неминуче постає суто октройований (похідний від 

волі суверена) характер прав людини. Вони розглядаються як поведінкові 

можливості, надані людині владою. До того ж вони трактуються як 

імперативні веління, які мають бути прийняті людиною та виконані 

безумовно. Держава виступає в цьому випадку благодійницею, яка «дбає» 

про людину, обдаровуючи її приписами – правами. Людина ж має бути 

зобов’язаною прийняти такі подарунки. Природні права в контексті 

юридичного позитивізму або взагалі не існують, або не є правами в прямому 

розумінні, які в результаті можуть не визнаватися національним чи 

міжнародним правом [122, с.37]. 

Щодо природно-правової концепції нам імпонує думка О.М. Руднєвої, 

яка слушно зауважує, що у процесі формування ідеї забезпечення прав лю-

дини важливу роль відіграла теорія природного права внаслідок 

обґрунтованої нею концепції невід’ємних прав і свобод людини, які повинні 

гарантуватись і забезпечуватись незалежно від волі державної влади в певний 

історичний період. У межах вказаної парадигми було аргументовано 

положення, що факт виділення специфічної групи прав людини, які позна-

чаються поняттям «невід’ємні права», зумовлений розвитком і науково-

теоретичним обґрунтуванням доктрини природного права, яка, надаючи 

тлумачення феномену права, апелювала не до тих чи інших зовнішніх 

інстанцій (держава, Бог тощо), а насамперед до сутності чи природи людини, 

виділяючи таку її іпостась, яка й дає змогу нам вживати як поняття «право», 

так і поняття «людина» [123, с.31]. 

Важливим буде зазначити, що в українському законодавстві 

тлумачення прав людини базується саме на природньо-правовій концепції і 

права людини визнаються найвищою соціальною цінністю (стаття 3 



98 

Конституції України). А ось їх реалізація більше застосовує принципи 

позитивістського підходу. Як зазначає Скакун О.Ф., права людини й 

громадянина, закріплені в Конституції України, базуються на концепції прав 

людини, визначені в міжнародно-правових документах, які ратифіковані 

Україною, та інших, які встановлюють загальноправові стандарти прав і 

свобод людини [124, с.385]. Автор підкреслює, що визнання та юридична 

захищеність прав і свобод людини й громадянина вважаються головною 

ознакою правової держави, за якою правова державність істотно 

відрізняється від організації політичної влади, заснованої на будь-яких інших 

засадах, зокрема й лише на законі, який може бути за умов авторитарного 

режиму й несправедливим [124, с.133-134].  

Схожу думку в свій час зазначав і Воєводін Л.Д.: «Якби правам 

громадян не відповідали обов’язки держави, а також соціальна, а іноді – і 

юридична відповідальність, то ці права мали б характер декларацій. Більше 

того, держава зобов’язана захищати проголошені нею права й обов’язки від 

порушень, а в разі їх учинення - сприяти швидкому й за можливості повному 

відновленню порушеного права [125, с.74]. 

Однак правові концепції розвитку поняття «права людини» є не єдиним 

критерієм розмежування тлумачень прав людини. Значну роль у питанні 

тлумачення прав людини відіграють так званні покоління або хвилі розвитку 

прав людини. За часом виникнення розрізняють права першого, другого та 

третього поколінь. До прав першого покоління належать громадянські та 

політичні. Правами другого покоління виступають соціально-економічні та 

культурні. Крім того, вчені доводять існування групи прав «третього 

покоління», прав «солідарності» – на мир, чисте навколишнє середовище, 

рівне користування спільною спадщиною людства тощо [126, c.60]. Ми 

можемо лише доповнити і зазначити, що на даний момент у світовій науковій 

спільноті відбувається дискусія щодо існування четвертого покоління прав 

людини, до якого мають включатись такі права, як право на тіло і на життя. 
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Різні концепції і покоління прав людини мали безпосередній вплив на 

тлумачення вченими сучасності або давнини поняття «права людини». 

Яскравим прикладом цього може слугувати визначення прав людини 

Аристотелем, філософом, який жив і творив в період існування рабства, за 

часів стародавньої Греції. Права індивіда за Аристотелем мають політичний 

характер і можливі лише в державі (полісі), до того ж це стосується лише 

вільно народжених та рівних пропорційно чи арифметично [127, с.234].  

Одним з найважливіших доробків у розвиток розуміння інституту прав 

людини здійснив великий філософ і економіст Дж. Локк, який сформував 

концепцію прав людини, де назвав такими, що не залежать від волі держав, 

право на власність, рівність і свободу [128, с.36]. Ці права належали інди-

відам у «природному стані» до будь-якого державного життя й визнавалися 

один за одним згідно з «природним законом», або законом природи, який 

проголошував, що оскільки всі люди рівні й незалежні, ніхто з них не 

повинен завдавати шкоди життю, здоров’ю, свободі або власності іншого, 

тому що всі люди створені одним всемогутнім і нескінченно мудрим творцем 

[129, с.4]. Вважаємо за необхідне зазначити, що хоча Дж. Локк був 

прихильником природньої школи права і трактував права людини як такі, що 

походять від природи, він визнавав необхідність існування держави, хоча і не 

в тому вигляді, в якому держава існувала у сімнадцятому сторіччі [130, с.253-

257].  

Прикладом комбінаційного природно-правового і позитивістського 

тлумачення поняття прав людини може слугувати Т. Пейн, який у книзі 

«Права людини» всі права поділяв на природні та громадянські. Перші, на 

його думку, властиві людині від природи (свобода слова, друку, совісті, 

рівність, право домагатися благоденства, щастя тощо), і другі – це ті, які 

належать людині як члену суспільства (право власності, право на захист), 

тісно пов’язані між собою [131, с.93]. 

 Тлумачення прав людини діячами минулого мало значний вплив і на 

сучасних дослідників цього питання. В свою чергу, ступінь розробленості і 
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деталізації тлумачення поняття прав людини у сучасних авторів значно 

збільшилась, що позитивно вплинуло на можливість застосування наукових 

дефініцій у нормах закону. 

Наприклад, Ю. Шемшученко тлумачить права людини як визначальні 

засади правового статусу, що належать людині від народження, а тому є 

природними і невідчужуваними. Без цих прав людина не може існувати як 

повноцінна суспільна істота. Права людини є необхідним елементом 

громадянського суспільства і правової держави [132, с.710]. 

З цього приводу В.В. Кравченко влучно зауважує, що права людини – 

це соціальна спроможність вільно діяти, самостійно обирати вид і міру своєї 

поведінки з метою задоволення різнобічних матеріальних і духовних потреб 

людини шляхом користування певними соціальними благами в межах, 

визначених законодавчими актами. Поняття «права людини» складне й 

багатогранне, це категорія не лише юридична, а й філософська, політична, 

моральна [133, c.138]. 

У свою чергу, С. Максимов уважає, що права людини є універсальними 

за своєю природою. Таку універсальність вчений розглядає в 

трансцендентальному аспекті – як права, якими володіє кожна людина саме 

як людина, незалежно від юридичного простору та історичного часу, а також 

в історичному – коли права людини вважаються «синхронно-історичними». 

Це означає, що всі люди, які живуть у конкретно-історичний період, 

володіють конкретними правами [134, с.41]. Окремі науковці вважають, що 

права людини – це гарантована законом міра свободи (можливості) особи, 

яка відповідно до досягнутого рівня еволюції людства в змозі забезпечити її 

існування і розвиток, та закріплена у вигляді міжнародного стандарту як 

загальна і рівна для усіх людей [135, с.121; 124, с.218]. 

Ми вважаємо за необхідне окремо виділити думку П. Рабіновича як 

науковця, що зробив значний теоретичний внесок до розвитку інституту прав 

людини в Україні. Як вважає П. Рабінович, права людини – це загальні та 

рівні можливості, об’єктивно зумовлені рівнем розвитку суспільства й 
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необхідні для задоволення потреб існування та розвитку в конкретно-іс-

торичних умовах [136, с.6]. П. Рабінович до головних і обов’язкових ознак 

прав людини зараховує передусім ті соціальні фактори, які визначають, 

формують і характеризують зміст і обсяг прав людини, а саме: інтереси 

(потреби) людини, справедливо збалансовані з інтересами інших суб’єктів і 

суспільства загалом; мораль, що переважає в суспільстві на конкретному 

етапі розвитку; мету прав людини та відповідність їй правореалізаційної, пра-

возабезпечувальної й правообмежувальної діяльності держави [137, с.138]. 

Певною специфікою характеризується і процес становлення та 

розвитку прав людини, які займають визначальне місце в юридичних 

відносинах. Про наявність особливостей процесу розвитку прав людини 

зазначає велика кількість українських вчених. 

Так, Н.М. Мацкевич підкреслює, що розвиток прав і свобод людини та 

громадянина – це певний поступовий процес, у результаті якого відбувається 

зміна змісту та обсягу прав і свобод відповідно до рівня суспільного життя на 

певному етапі історичного розвитку держав. Дійсно, процес розвитку прав 

людини не може відбуватися одномоментно чи протягом короткого періоду 

часу. Процес розвитку прав людини є процесом довготривалим і поступовим, 

заміна архаїчних правил і приписів сучасними нормами закону виконується 

поступово, стримано і педантично. Як відзначає вчений, відповідна 

модернізація перш за все пов’язана з рівнем правосвідомості громадян, чим 

він вищий, тим швидше правові реформи досягають своєї мети [126, c.55]. 

Справді, як влучно зазначає Б.В. Бабін, історія прав людини – це історія 

бунтів, повстань, маніфестацій, тюремних ув’язнень, судових процесів [138, 

с.3]. 

Не менш важливим є зауваження Н.Н. Белянкова, який небезпідставно 

вважає, що у політологічній і правовій літературі є різні підходи до 

визначення прав людини. Кожна правляча еліта, політична партія, соціальна 

група часто в поняття прав людини вкладає зміст, який відображає 

насамперед її цілі та інтереси [139, c.7]. 
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Проаналізувавши загальні концепції, наукові підходи та тлумачення 

поняття прав людини, окремі думки великих діячів минулого і сучасності, 

представляється за можливе зазначити, що поняття «права людини» доцільно 

розглядати як у загальнотеоретичному, так і у праксеологічному значенні.  

Так, права людини у загальнотеоретичному значенні – це напрями 

життєдіяльності людини, які є похідними від природи людини і які людина 

використовує задля задоволення своїх життєво необхідних потреб, зокрема 

задля реалізації, охорони і захисту своїх свобод і інтересів. Такі права 

визнаються правовими державами і вважаються такими, що не можуть бути 

відчуженні від людини.  

Водночас, права людини у праксеологічному значенні - це юридичні 

можливості, що переходять людині разом із правосуб’єктністю чи 

набуваються за допомогою такої і використовуються у передбачений та 

забезпечений законом спосіб задля досягнення конкретної чи абстрактної 

мети, визначеної учасником правовідносин.  

Ми вважаємо, що визначаючи сутність предмета правового механізму 

забезпечення прав учасників кримінального провадження, слід, в першу 

чергу, звертати увагу на праксеологічний аспект поняття «права людини», 

тобто таке розуміння, що відображає практичні можливості особи, зокрема 

учасника кримінального провадження, використовувати свої права для 

забезпечення своїх свобод і інтересів.  

Очевидним є те, що визначення предмета правового механізму 

забезпечення прав учасників кримінального провадження в конституційній 

юрисдикції вимагає врахування функціонального спрямування діяльності 

органу конституційної юстиції, яким є Конституційний Суд України. Так, 

відповідно до статті 1 Закону України «Про Конституційний Суд України», 

Конституційний Суд України є органом конституційної юрисдикції, який 

забезпечує верховенство Конституції України, вирішує питання про 

відповідність Конституції України законів України та у передбачених 

Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення 
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Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції 

України. Згідно статті 8 згаданого Закону, межі повноважень КСУ 

обмежуються тим, що він розглядає питання щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) чинних актів (їх окремих положень), а також, з 

метою захисту та відновлення прав особи, КСУ розглядає питання щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) акта (його окремих 

положень), який втратив чинність, але продовжує застосовуватись до 

правовідносин, що виникли під час його чинності. 

Таким чином, правові інструменти конституційної юрисдикції щодо 

забезпечення прав учасників кримінального провадження обмежені, з одного 

боку, тими правовими нормами, що визначають права людини, які 

реалізуються в кримінально-процесуальних правовідносинах, та, з іншого – 

нормами, які визначають окремі права людини та містяться в Основному 

Законі – Конституції України. 

Виходячи з цього та запропонованих нами раніше визначень прав 

людини в теоретичному та праксеологічному аспектах, можемо дійти 

висновку, що предметом правового механізму забезпечення прав учасників 

кримінального провадження в конституційній юрисдикції є конституційні 

права людини, що реалізуються в межах кримінально-процесуальних 

правовідносин та охороняються і захищаються одночасно правовими 

інструментами кримінальної та конституційної юрисдикцій [130, c.253-257]. 

 

2.2. Змістовна характеристика конституційних прав учасників 

кримінального провадження як предмету правового механізму їх 

забезпечення в конституційній юрисдикції 

  

Очевидною є необхідність визначення кола прав учасників 

кримінального провадження, які потребують забезпечення, аналізу ризиків 

порушення таких прав та напрацювання ефективних засобів їх захисту, в 

тому числі, шляхом нормативної імплементації сучасних механізмів 
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забезпечення прав учасників кримінального провадження в конституційній 

юрисдикції.  

Важливо враховувати, що далеко не всі права учасників кримінального 

провадження безпосередньо забезпеченні правовими інструментами 

конституційної юрисдикції. Більше того, такий елемент національного 

правового механізму забезпечення прав учасників кримінального 

провадження як конституційна юрисдикція, в першу чергу, націлений на 

захист основних конституційних прав людини.  

Так, здійснивши аналіз положень Конституції України та дослідивши 

положення КПК України у їх співвідношенні, вважаємо, що предметом 

правового механізму забезпечення прав учасників кримінального 

провадження в конституційній юрисдикції є: право на життя (27 КУ); право 

на захист від катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує 

його гідність, поводження чи покарання (28 КУ); право на свободу та 

особисту недоторканність (29 КУ); право на повагу до приватного та 

сімейного життя (30, 31, 32 КУ); право власності (41 КУ); право на 

справедливий суд (55 КУ); право на відшкодування за рахунок держави чи 

органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при 

здійсненні ними своїх повноважень (56 КУ); право на правову допомогу (59, 

63 КУ); презумпція невинуватості (62 КУ). 

Ефективно використовуючи наше теоретичне осмислення предмету 

правового механізму забезпечення прав учасників кримінального 

провадження в конституційній юрисдикції, ми пропонуємо дослідити окремо 

основоположні права, які ми відносимо до предмету окресленого правового 

механізму, на національному та міжнародному рівнях, проаналізувати, 

систематизувати та визначити їх особливості.  

Право на життя. Право на життя є фундаментальним правом 

людини, що вирізняється з сукупності інших прав та свобод. Безперешкодна 
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реалізація особою права на життя є необхідною умовою для використання 

інших прав і свобод. Таке право повинно розглядатися як світоглядне 

підґрунтя існування і розвитку інших соціальних, політичних, економічних, 

культурних прав людини.  

Перш за все слід зауважити, що право на життя визнається світовим 

співтовариством як невід’ємне. Право на життя закріплено у статті 27 

Конституції України та ряді міжнародних актівх, зокрема, Загальній 

декларації прав людини (стаття 3), Міжнародному пакті про громадянські і 

політичні права (стаття 6) та протоколах до нього, Конвенції про захист прав 

людини й основоположних свобод (стаття 2), Американській конвенції з прав 

людини (стаття 4) та інших. Варто згадати і про рішення Конституційного 

Суду України від 29 грудня 1999 року №11-рп/99, яким КСУ визнав 

неконституційним положення Кримінального кодексу України, які 

стосуються застосування смертної кари як покарання. КСУ у вказаному 

рішенні зазначив, що Конституція України закріплює невід’ємне право на 

життя, тому визначення можливим застосування смертної кари як покарання 

є недопустимим і таким, що не відповідає Конституції України [140]. 

Для розуміння суті права на життя необхідно визначити, що саме 

захищається таким правом та з’ясувати змістовне наповнення 

досліджуваного поняття. 

Н. Кальченко слушно зазначає, що право на життя – це природна, 

невід’ємна від людини можливість захисту недоторканності життя і свободи, 

розпорядження нею, гарантована нормами внутрішнього законодавства і 

міжнародно-правовими актами [141, с.75].  

Відомі науковці П. Рабіновичта М. Хавронюк теж висловлюються з 

цього питання та визначають зміст права людини на життя такими 

можливостями, як право народитися, право вимагати усунення небезпеки, 

створеної внаслідок підприємницької чи іншої діяльності, яка загрожує 

життю та здоров’ю, право на самозахист від реальної небезпеки для життя, у 

тому числі право на необхідну оборону, право на звернення за охороною і 
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захистом свого життя до державних, недержавних та міжнародних органів і 

організацій, право на захист і на рятування життя кожної людини як від 

умисних чи необережних протиправних посягань інших осіб, так і від 

нещасних випадків, що пов’язані з техногенними катастрофами, природними 

катаклізмами, дією джерел підвищеної небезпеки тощо, уповноваженими 

працівниками правоохоронних органів, рятувальних служб, медичними та 

іншими працівниками, а також право на рятування свого життя іншими 

людьми відповідно до існуючих в суспільстві моральних і правових норм, 

право на те, що чинне законодавство не міститиме жодних підстав для 

свавільного позбавлення людини життя, право розпоряджатись життям на 

власний розсуд, у тому числі піддавати його ризику, а також вимагати, щоби 

природні процеси вмирання йшли своїм ходом у заключній стадії 

смертельного захворювання чи поранення і життя штучно не 

продовжувалось [142, с.117-118]. 

Окремі вчені вважають, що в сучасному розумінні право на життя 

розглядається як особисте немайнове право фізичної особи, що виникає з 

приводу особистого немайнового блага, яким є життя людини [143, с.164]. 

Практика ЄСПЛ щодо тлумачення та захисту права на життя свідчить, 

що європейське розуміння права на життя є унікальним. Стаття 2 Конвенції, 

яка захищає право на життя і визначає обставини, за яких позбавлення життя 

може бути виправданим, є одним із фундаментальних положень Конвенції, 

відступ від якої не дозволяється. Прецедентна практика ЄСПЛ закріплює за 

державою негативні та позитивні обов’язки щодо забезпечення права на 

життя. Негативні обов’язки зобов’язують утримуватися від умисного або 

незаконного позбавлення життя. Позитивні – вживати відповідні заходи для 

захисту життя тих, хто знаходиться під юрисдикцією держави. Так, ЄСПЛ 

вважає, що основним завданням держави щодо забезпечення права на життя 

є прийняття ефективних норм кримінальних законів для попередження 

злочинів проти особи, що забезпечуються правоохоронним механізмом для 

попередження, усунення та покарання порушень таких норм (наприклад, 
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п.164 рішення у справі «Гонгадзе проти України» (Gongadze v. Ukraine)) 

[144]. Крім того, позитивним обов’язком держави ЄСПЛ визначає 

забезпечення та гарантування проведення ефективного та незалежного 

розслідування факту смерті особи уповноваженими органами держави, 

забезпечення осіб комплексною і належною медичною допомогою під час 

тримання під вартою, вжиття заходів попередження для захисту особи або 

осіб, чиє життя знаходиться під загрозою здійснення кримінальних дій 

іншими особами, тощо.  

Слід звернути увагу, що, на жаль, на розгляді ЄСПЛ були і є справи 

щодо порушення статті 2 Конвенції, у яких Україна є державою-

відповідачем, наприклад, «Гонгадзе проти України» (Gongadze v. Ukraine) 

[144], «Шевченко проти України» (Sergey Shevchenko v. Ukraine) [145], 

«Муравська проти України» (Muravskaya v. Ukraine) [146],«Чумак проти 

України» (Chumak v. Ukraine) [147], «Тучін та Тучіна проти України» (Tuchin 

and Tuchina v. Ukraine) [148], «Басюк проти України» (Basyuk v. Ukraine) 

[149], «Андрєєва проти України» (Andreyeva v. Ukraine) [150] та інші. У цих 

справах ЄСПЛ констатував порушення Україною статті 2 Конвенції, а саме, 

невиконання позитивного обов’язку держави щодо забезпечення проведення 

ефективного розслідування факту смерті особи, яке б забезпечило достатню 

прозорість та захист інтересів найближчого родича.  

Проаналізувавши позиції науковців та практику ЄСПЛ, можна 

зазначити, що право на життя – це право людини, яке належить їй від 

народження, являється невідчужуваним і гарантує особі захист і охорону її 

життя державою. Право на життя закріплюється державою у нормах закону, а 

міжнародною спільнотою – у положеннях міжнародного права. Виконання 

державою взятих на себе зобов’язань щодо захисту і охорони прав людини 

безпосередньо залежить від форми, у якій держава закріплює для себе такі 

зобов’язання. Неналежна форма закріплення активного і пасивного обов’язку 

держави захищати права людини призводить до нівелювання посадовими і 

службовими особами прав і свобод людини. Яскравим прикладом такої 



108 

взаємозалежності форми і результату являється позитивний вплив 

міжнародно-правових норм на кримінальне процесуальне законодавство 

України [151, c.74-78]. 

Право на захист від катування, жорстокого, нелюдського або 

такого, що принижує його гідність, поводження чи покарання. Вказане 

право закріплено у Загальній декларації прав людини (стаття 5), 

Міжнародному пакті про громадянські та політичні права (стаття 7), 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (стаття 3) та ін. 

На національному рівні воно є конституційним правом та закріплено у статті 

28 КУ, а також є однією з засад кримінального провадження, що закріплена у 

статті 11 КПК України. Ці положення, на нашу думку, відповідають 

європейським та світовим стандартам поваги та охорони прав людини.  

Підкреслюючи значення права людини на захист від катування, 

нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження і покарання, 

В. Буткевич зазначає, що заборона катування є імперативною нормою 

міжнародного права і, як постійно підкреслює у своїй практиці Європейський 

суд з прав людини, «відображає» одну з фундаментальних цінностей 

демократичного суспільства» [152, c.791-801]. 

Представляється за доцільне уточнити поняття «катування». 

Наприклад, І.О. Колотуха визначає катування як злочин, який передбачає, що 

суб’єкт злочину заподіяв сильний фізичний чи психічний біль або 

страждання одному чи декільком особам. Причому такий біль або 

страждання заподіювалися з метою отримання інформації, покарання, 

залякування або примусу, або ж з якої-небудь причини дискримінаційного 

характеру [153, c.139]. Катування – це навмисна, продовжувана протиправна 

дія, що застосовується однією особою до іншої. Катування може включати в 

себе фізичні і психологічні прийоми впливу на здоров’я і психічний стан 

особи.  

Міжнародні і національні стандарти захисту прав людини насамперед 

розглядають катування як вплив уповноваженої на здійснення розслідування 
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або покарання особи щодо людини, яка підозрюється або обвинувачується у 

вчиненні кримінального проступку або злочину. 

Не менш важливим у питанні забезпечення прав людини у 

кримінальному процесі є питання збереження гідності особи. Так, 

Конституційний Суд України у рішенні від 29 грудня 1999 року №11-рп/99 

(справа про смертну кару) зазначив: «невід‘ємне право кожної людини на 

життя нерозривно пов’язане з її правом на людську гідність». Тобто гідність 

в вітчизняній правовій системі виступає як сукупність інтелектуальних і 

психічних якостей людини, які відповідають за самоповагу особи до своєї 

особистості [140].  

Окремої уваги заслуговує і практика ЄСПЛ, у якій він визначав основні 

позиції щодо забезпечення недопустимості катування та поводження з 

людиною, що суперечить людській гідності. Стаття 3 Конвенції закріплює 

одну з фундаментальних цінностей демократичного суспільства. Вона 

категорично забороняє без будь-яких винятків катування, нелюдське або 

таке, що принижує гідність, поводження та покарання без огляду на 

обставини чи поведінку потерпілого [154]. Також цікавим був висновок, 

закріплений у рішенні ЄСПЛ по справі «М.С. v. Bulgaria», в якому зазначено, 

що стаття 3 Конвенції втілює одну з фундаментальних цінностей 

демократичного суспільства. Вона безумовно забороняє тортури або 

нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження або покарання. 

Зобов’язання держави за статтею 1 Конвенції забезпечити кожному в межах 

своєї юрисдикції права та свободи, визначені в Конвенції, якщо розглядати 

його в сукупності зі статтею 3, вимагає, щоб держави вжили заходів, які 

забезпечать аби особи в межах їхньої юрисдикції не зазнавали тортури або 

нелюдського чи такого, що принижує гідність поводження [155]. 

ЄСПЛ постійно акцентує увагу, що стаття 3 Конвенції категорично 

забороняє будь-яке катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, 

поводження. Жорстоке поводження має досягти мінімального рівня 

жорстокості, щоб підпадати під дію статті 3 Конвенції. Оцінка цього 
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мінімального рівня є відносною і залежить від усіх обставин справи, таких як 

тривалість поводження, його фізичні та психічні наслідки, а в деяких 

випадках мають враховуватися також стать, вік і стан здоров’я потерпілого. 

Будь-яке застосування фізичної сили щодо особи, позбавленої свободи, якщо 

воно не було обумовлене суворою необхідністю внаслідок її власної 

поведінки, принижує людську гідність та в принципі є порушенням права, 

гарантованого статтею 3 Конвенції (див. рішення у справах: «А.В. проти 

України» (A.V. v. Ukraine), п.47 [156]; «Labita v. Italy», пп. 119-120 [157]). 

Крім того, особливої уваги у контексті констатації порушення статті 3 

Конвенції заслуговує рішення ЄСПЛ у справі «Петухов проти України (№2)» 

(Petukhov v. Ukraine (№ 2)) [158]. У цьому рішенні Суд, з-поміж іншого, 

встановив порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з тим, що покарання 

заявника у виді довічного позбавлення волі неможливо скоротити. Так, 

ЄСПЛ зазначає (п.168), що Конвенція не забороняє застосування покарання у 

виді довічного позбавлення волі до осіб, яких було визнано винними у 

вчиненні особливо тяжких злочинів, наприклад, умисному вбивстві. Однак, 

для того, щоб таке покарання відповідало вимогам статті 3 Конвенції, воно 

має бути de jure та de facto таким, яке може бути скороченим, що означає як 

наявність у засудженого перспективи звільнення, так і можливість перегляду. 

Основа такого перегляду повинна охоплювати оцінку наявності законних 

підстав пенологічного характеру для подальшого тримання засудженого під 

вартою. До цих підстав належить покарання, стримування, захист суспільства 

та реабілітація. Співвідношення між ними необов’язково є сталим і може 

змінюватися упродовж відбування покарання, тому підстави, які спочатку 

виправдовували тримання під вартою, можуть не виправдовувати його після 

тривалого строку відбування покарання. Наголошується на важливості 

реабілітації, оскільки саме в цьому наразі полягає акцент у політиці країн 

Європи щодо обрання покарань, як це відображено у практиці Договірних 

держав, відповідних стандартах, прийнятих Радою Європи, та відповідних 
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міжнародних документах (також див. рішення у справі «Vinter And Others v 

The United Kingdom», пп.59-81 [159]). 

Також слід звернути увагу на те, що, як зазначає С.С. Яценко, 

принципи захисту гідності особи застосовуються не тільки під час 

провадження у кримінальній справі та слухання справи в суді, а також під час 

відбування покарання засудженою особою [160, c.151]. Ми повністю 

підтримуємо цю позицію, адже держава повинна забезпечувати гідне 

відношення до людини на усіх стадіях кримінального покарання, а також на 

стадії виконання покарання. 

Крім того, з метою забезпечення належної реалізації права на захист 

від катування, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження і 

покарання ЄСПЛ зобов’язує держави вживати належні та ефективні заходи 

щодо розслідування таких фактів. Так, ЄСПЛ постійно повторює, що коли 

особа висуває небезпідставну скаргу на жорстоке поводження з нею 

працівників поліції або інших представників держави, яке було таким, що 

порушує статтю 3 Конвенції, це положення, взяте у поєднанні із загальним 

обов’язком держави за статтею 1 Конвенції, за своїм змістом вимагає 

проведення ефективного офіційного розслідування. Для того, щоб таке 

розслідування вважалось «ефективним», воно повинно призвести до 

встановлення фактів справи та до встановлення і покарання винних осіб. Це 

не є обов’язком досягнення результату, але є обов’язком вжиття заходів. 

Державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для 

забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед 

іншого, покази свідків, висновки судових експертиз та ін. Будь-який недолік 

розслідування, який підриває його здатність до встановлення походження 

тілесних ушкоджень або винних осіб, створюватиме небезпеку недотримання 

цього стандарту, а вимога щодо оперативності та розумної швидкості є 

безумовною у цьому контексті (див., серед багатьох інших, рішення у 

справах: «А.Н. проти України» (A.N. v. Ukraine), п.65 [161]; «Белоусов проти 

України» (Belousov v. Ukraine), п.55 [162]). 
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Підсумовуючи, ми можемо зазначити, що проблема катування і 

приниження людської гідності правоохоронними органами, органами 

досудового розслідування і органами виконання покарань в Україні існують і 

сьогодні. Загалом така тенденція негативно впливає на інститут прав людини, 

тому держава і суспільство повинні використовувати довгострокові і 

короткострокові засоби задля нівелювання даної тенденції. В системі 

забезпечення права на захист від катування, нелюдського чи такого, що 

принижує гідність, поводження і покарання чільне місце належить і 

конституційній юрисдикції, яка здатна вплинути на широке коло суспільних 

відносин, в тому числі, шляхом корекції чи тлумачення нормативно-

правового регулювання процедур в межах здійснення кримінального 

провадження. 

Право на свободу та особисту недоторканність. Право на свободу та 

особисту недоторканність закріплено у статті 29 Конституції України та 

статті 12 КПК України. Також це право закріплене у цілій низці міжнародних 

актів, зокрема Загальній декларації прав людини (1948 р.); Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод (1950 p.); Мінімальних 

стандартних правилах ООН поводження з в’язнями (1955 р.); Міжнародному 

пакті про громадянські і політичні права (1966 p.); Кодексі поведінки 

посадових осіб з підтримання правопорядку (1979 p.) [163]; Конвенція проти 

катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 

гідність, видів поводження і покарання (1984 p.); Зводі принципів захисту 

всіх осіб, які піддаються затриманню чи ув’язненню будь-яким чином (1988 

p.); Мінімальних стандартних правилах ООН щодо заходів, не пов’язаних із 

тюремним ув’язненням («Токійські правила», 1990р.); Основних принципах 

поводження з в’язнями (1990 р.) [164] та інших. 

Право на свободу та особисту недоторканність є одним з 

фундаментальних прав людини загалом та в кримінальному провадженні 

зокрема. Як слушно зазначає К.А. Новікова, не перетворивши право у 

реальний і дієвий інструмент свободи та вільної творчості людей, не 
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зробивши його чинником захисту самоврядування, прав і свобод особи й 

громадянина, не можна побудувати демократичне громадянське суспільство, 

тому що право – це перш за все юридична свобода особи [165, c.48]. 

С. Головатий досліджуючи матеріальну сутність права та особисту 

свободу та юридичні засоби, які забезпечують практичне здійснення цього 

права, на підставі аналізу Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та Конституції України, виділяє такі елементи цього 

основоположного права як: 1) заборона позбавлення свободи шляхом 

затримання, арешту чи ув’язнення особи в інакший спосіб, ніж на підставі 

судового рішення та відповідно до процедури, встановленої законом (пункти 

1,3 статті 5 Конвенції, частини 2,3 статті 29 КУ); 2) право кожного, кого 

позбавлено свободи внаслідок затримання чи арешту, негайно постати перед 

судом, з тим щоб з’ясувати законність такого позбавлення свободи (пункт 4 

статті 5 Конвенції, частина 5 статті 29 КУ); 3) винесення судом рішення про 

звільнення особи, якщо затримання є незаконним (пункт 4 статті 5 

Конвенції); 4) право кожного, кого було затримано чи заарештовано в 

незаконний спосіб, на відшкодування (пункт 5 статті 5 Конвенції, стаття 56 

КУ) [166, с.1519-1520]. 

Слушною у контексті даного питання є позиція І. Заболотного, який 

обґрунтовано наголошує, що саме під час кримінального провадження права 

людини зазнають не тільки найбільших обмежень, а й порушень. У зв'язку із 

цим доктрина Кримінального процесуального кодексу України 

сформульована з урахуванням потреби максимального забезпечення прав 

людини та застосування до кожного учасника процесу належної правової 

процедури [167, c.116-117]. Яскравим прикладом цього є започаткування 

інституту слідчого судді та наділення останнього доволі широким колом 

повноважень у сфері здійснення судового контролю, зокрема щодо 

забезпечення права особи на свободу та особисту недоторканність. Водночас 

суттєвих змін зазнав характер повноважень прокурора, які, до речі, 

спрямовані на забезпечення не тільки швидкого, повного та неупередженого 
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розслідування кримінальних правопорушень, а й прав усіх учасників 

кримінального провадження.  

Справді, запровадження у чинному КПК України інституту слідчого 

судді і зміна ролі прокурора у проведенні досудового розслідування 

позитивно вплинула на рівень захисту права особи на свободу та особисту 

недоторканність.  

Водночас, як зазначає С. Нестеренко, реформування правоохоронної 

системи в Україні триває, проте фактичний стан справ у територіальних 

органах поліції свідчить, що ризики порушення конституційних прав людей у 

кримінальному провадженні ще значні. Вказане, на думку науковця, вимагає 

вжиття дієвих заходів, спрямованих на активізацію відомчого поліцейського 

контролю, а також посилення прокурорського нагляду за додержанням у 

поліції законності при проведенні досудового слідства, у тому числі шляхом 

внесення відповідних змін до законодавства. Досягненню належної реалізації 

прав сторін і учасників кримінального провадження сприятиме й відповідна 

координація зусиль працівників правоохоронних та судових органів [168, 

c.87]. 

Варто відмітити, що правильне розуміння, а відтак, застосування 

положень КПК України щодо діяльності прокурора та слідчого судді в сфері 

забезпечення права людини на свободу та особисту недоторканність 

ґрунтується перш за все на положеннях Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та відповідній практиці Європейського суду з прав 

людини. Видається, що діяльність прокурора і слідчого судді повинна в 

рівних частинах ґрунтуватися на нормах міжнародного і національного 

законодавства. Однак справедливим буде зазначити, що рівень розробленості 

проблематики порушення права особи на свободу та особисту 

недоторканність у міжнародно-правових документах є досить високим, 

особливо порівняно з вітчизняним законодавством.  

Наприклад, у справі «Kurt v. Turkey» ЄСПЛ підкреслив визначальне 

значення у демократичному суспільстві гарантій захисту особи від 
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незаконного арешту або затримання владою, які містяться у статті 5 

Конвенції. Будь-яке позбавлення свободи має здійснюватися не тільки 

відповідно до основних процесуальних норм національного права, але також 

відповідати цілям статті 5 Конвенції, тобто захищати людину від свавілля 

влади. Це вимога щодо захисту індивідуума від будь-якого роду зловживань 

з боку влади, що підтверджується тим положенням, що пункт 1 статті 5 

Конвенції обмежує обставини, за яких людина може бути позбавлена 

свободи на законних підставах. Вказані підстави не можна тлумачити 

розширено, оскільки вони є винятками з фундаментальних гарантій особистої 

свободи людини [169].  

Справедливим буде заначити, що і Конституційний Суд України у 

пункті 3.3 рішення від 11 жовтня 2011 року № 10-рп/2011, з урахуванням 

положень Конвенції, визнає право на свободу та особисту недоторканність не 

абсолютним і таким, що може бути обмежене, але тільки на підставах та в 

порядку, які чітко визначені в законі [170].  

Здійснивши аналіз положень чинного КПК України, ми дійшли 

висновку, що процедури обмеження права особи на свободу та особисту 

недоторканність в Україні є недосконалими і такими, що потребують 

модернізації і реформування. Схожу позицію займає й М. Дерев’янко, яка 

наполягає на тому, що механізм забезпечення права особи на свободу та 

особисту недоторканність під час кримінального провадження потребує 

удосконалення [171, c.105-106].  

Підтримуємо зазначену позицію і вважаємо, що норми КПК повинні 

мати не тільки загально визнані та чітко визначені підстави і умови 

застосування заходів забезпечення у кримінальному провадженні, а і 

критерії, за якими слідчий суддя чи прокурор можуть індивідуалізувати 

використання заходів кримінального процесуального примусу. 

Індивідуалізація застосовних до підозрюваного або обвинуваченого норм 

надає можливість використовувати запобіжні заходи в кримінальному 
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провадженні, які обмежують право особи на свободу та особисту 

недоторканність більш ефективно.  

В свою чергу, вважаємо, що така індивідуалізація обмеження права 

особи на свободу та особисту недоторканність не повинна суперечити 

міжнародним стандартам захисту прав людини. Невідповідне надання 

повноважень особам, що провадять досудове розслідування і судовий 

розгляд, може спричинити збільшення випадків державного свавілля і 

перевищення службових повноважень щодо учасників кримінального 

провадження.  

Таким чином, ми можемо зазначити, що положення національного 

законодавства, що визначають підстави та умови обмеження державою права 

особи на свободу та особисту недоторканність, частково відповідають 

міжнародним стандартам, але не являються їх копією і не можуть повною 

мірою вважатися такими, що відповідають стандартам захисту прав людини в 

цілому. Тому особливого значення набувають конституційно-юрисдикційні 

інструменти захисту права на свободу та особисту недоторканність.  

Право на повагу до приватного та сімейного життя. Згідно статті 3 

Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в нашій державі найвищою соціальною 

цінністю. Україна, що прагне стати активним учасником європейського 

співтовариства, має створити дієві гарантії охорони прав людини. Право на 

приватність особи є особливо важливим елементом інституту прав людини та 

одним з найважливіших поміж інших прав у будь-якому демократичному 

суспільстві. Поняття приватності має багато визначень, адже в сфері права 

чітке визначення цього терміну є дуже важливим.  

Так, наприклад, відомий американський юрист Елан Вестін у своїй 

науковій праці «Приватність та свобода» виокремив чотири види приватності 

(«прайвесі»): 1) personal autonomy – стан, коли людина залишається наодинці 

зі своїми думками та звільнена від спостережень з боку інших осіб; 

2) emotional release – стан, за якого існує можливість зупинити комунікацію з 
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іншими особами; 3) self-evaluation – анонімність, стан, коли людина, яка 

перебуває у громадському місці, прагне залишитися невпізнаною; 4) limited 

and protected communication – стан, який передбачає добровільне підтримання 

зв’язків з визначеним колом осіб [172, с.8].  

Щодо категоріального визначення поняття приватність нам імпонує 

позиція І.Б. Король, на думку якої право на приватність повинно мати 

законний характер. Вчена пише, що категорія приватності поширюється 

лише на поведінку особи, що здійснюється у спосіб, не заборонений законом. 

Тобто реалізація власних правомочностей у сфері приватності не може 

порушувати права та законні інтереси інших осіб чи становити загрозу для 

суспільства і держави [173, с.26].  

Водночас, варто зауважити, що приватність розповсюджується на всю 

життєдіяльність особи. А розподіл життєдіяльності людини на законну і 

незаконну є неможливим до моменту винесення рішення судом. Схожу 

позицію займає І. Присяжнюк, який наполягає на тому, що право на 

приватність має характеризуватися такими основними ознаками як 

індивідуальність (тобто стосується конкретної людини, сфери її 

життєдіяльності); законний характер; конфіденційність; втручання у 

реалізацію цього права може мати місце лише з підстав, визначених 

міжнародними документами та законодавством України [174, c.9].  

Схожої позиції притримується і ЄСПЛ, зазначаючи у справі «D.G. v. 

Ireland» (п. 105), що поняття «приватного життя» може, залежно від 

обставин, передбачати моральну і фізичну цілісність особи [175]. 

Нормативне закріплення права на приватність набуло досить широкого 

використання у міжнародно-правових документах. Уперше основні 

компоненти права на приватне життя були закріплені у статті 12 Загальної 

декларації прав людини Генеральної асамблеї ООН (1948 р.). Схожі 

положення були відтворені в інших міжнародних документах: 

Міжнародному пакті про громадянські і політичні права (стаття 17) та 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (стаття 8).  
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На підставі аналізу положень вказаних міжнародних документів 

прийнято виділити такі складові права на приватність: особисте (приватне) 

життя; сімейне життя; недоторканність житла; недоторканність особистої 

кореспонденції; честь і репутація. 

 У Конституції України та КПК України право на приватність 

закріплене в декількох статтях. Так, у статті 30 Основного Закону 

передбачено гарантію недоторканності житла; у статті 31 – таємниці 

листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції; у 

статті 32 передбачається, що ніхто не може зазнавати втручання в його 

особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією 

України. Вказані норми кореспондують з відповідними засадами 

кримінального провадження, врегульованими статтями 13, 14, 15 КПК 

України.  

У пункті 151 рішення у справі «Von Hannover v. German» ЄСПЛ 

зазначив, що, незважаючи на те, що основним призначенням статті 8 

Конвенції є захист особи саме від свавільного втручання з боку держави, ця 

стаття не просто змушує державу утримуватися від такого втручання, а й 

передбачає позитивний обов’язок держави вживати заходи, спрямовані на 

забезпечення поваги до приватного життя навіть у сфері взаємодії індивідів 

між собою [176]. Вважаємо, що такий підхід до розуміння права на повагу до 

приватного і сімейного життя, що породжує негативні і позитивні обов’язки 

держави, є корисним для забезпечення прав учасників кримінального 

провадження.  

Ця позиція ЄСПЛ була доповнена у рішенні по справі «Dickson v. The 

United Kingdom» (п. 68), де Суд вказав, що межі між позитивними і 

негативними зобов’язаннями держави відповідно до статті 8 Конвенції не 

піддаються точному визначенню. Йдеться про застосування схожих 

принципів [177]. На наше переконання таке тлумачення надає національним 

судам, в першу чергу слідчим суддям, які найчастіше і являються суб’єктами 

легімітизації порушень права на приватність, або такими суб’єктами, шо 
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надають дозвіл правоохоронним органам на порушення права на повагу до 

приватного і сімейного життя, достатньо широкі повноваження щодо 

забезпечення такого права учасникам кримінального провадження.  

Чітке відтворення «меж» права на приватність формується не лише на 

рівні міжнародно-правових актів. Не менш важливим для правозастосування 

є формування «меж» права на приватність і на рівні правозастосовчих 

документів. Недаремно у рішенні Конституційного Суду України від 20 січня 

2012 року роз’яснено, що «… інформацією про особисте та сімейне життя 

особи є будь-які відомості та/або дані про відносини немайнового та 

майнового характеру, обставини, події, стосунки тощо, пов’язані з особою та 

членами її сім’ї, за винятком передбаченої законами інформації, що 

стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням 

функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або 

службових повноважень. Така інформація про особу є конфіденційною» 

[178]. Відповідно, у даному рішенні зазначено, що право на приватність 

особи обмежується лише особистою інформацією та не поширюється на 

інформацію, що стосується здійснення своїх функцій службовою особою. 

Гарантія недоторканності приватного життя, особистої і сімейної 

таємниці міститься не тільки у нормах Конституції України, але й у 

галузевих законах. В них встановлюються конкретні підстави, умови і 

порядок одержання відомостей, що стосуються особистої і сімейної таємниці, 

чим створюються обмеження втручання в приватне життя, насамперед, з 

боку державних органів [179, с.13]. Так, органи внутрішніх справ, СБУ, інші 

правоохоронні структури мають право втручатись у приватне життя 

громадян із використанням спеціальних технічних засобів негласного 

отримання інформації лише при проведенні ними відповідно до Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність» (статті 5, 8) оперативно-

розшукових заходів і в зв’язку з розслідуванням скоєних злочинів, або за 

наявності достатньої інформації про злочини, що готуються або вчинені, а 

також для забезпечення особистої безпеки громадян і державної безпеки 
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(стаття 25 Закону України «Про Службу безпеки України»; стаття 20 Закону 

України «Про Державну прикордонну службу України» та ін.).  

В свою чергу, ми вважаємо за необхідне зазначити, що обмеження 

втручання держави у приватне і сімейне життя особистості, що 

встановлюються національним законом, носять ситуативний характер і 

перманентно не захищають право особи на приватність від втручання осіб, 

що уповноваженні здійснювати досудове розслідування. Схожої думки 

притримується і Ж.В. Удовенко, який зазначає, що з наведених у законі 

положень вбачається, що законодавець вельми епізодично і фрагментарно 

приділяє увагу питанню забезпечення невтручання у приватне життя, в 

основному при проведенні визначених слідчих (розшукових) дій. Буквальне 

тлумачення норм закону неминуче призводить до висновку про те, що вони 

поширюють свою дію винятково на ті слідчі (розшукові) дії, при 

провадженні яких законодавець зобов’язує їх дотримуватися, і не повинні 

застосовуватися при проведенні інших слідчих (розшукових) дій [180, c.2]. 

Дійсно, безсистемність обмежень державного втручання в приватне життя 

людини, на нашу думку, негативно впливає на розбудову інституту прав 

людини в цілому. 

Підсумовуючи, ми можемо зазначити, що право особи на приватне і 

сімейне життя є одним з основних прав людини. Обмеження такого права, 

зокрема в рамках кримінального провадження, повинно ґрунтуватися на 

особливій необхідності, виключеннях. Порушення права людини на 

приватність з боку правоохоронних органів не може слугувати звичайною 

практикою для органів, які забезпечують проведення досудового 

розслідування. Хоча міжнародне і національне законодавство не визнає таке 

право абсолютним, вважаємо, що нормативних обмежень, що запобігають 

втручанню у приватне життя, на даний момент недостатньо для повноцінного 

забезпечення права особи на приватність. Доцільним представляється 

розширення переліку гарантій, що здатні захищати приватне і сімейне життя 

особи від втручання з боку держави.  
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Право власності. Зазвичай інститут права приватної власності є 

об’єктом дослідження науковців у галузях цивільного чи господарського 

права. Фахівці з кримінального процесуального права не завжди приділяли 

достатньої уваги питанням права приватної власності людини, учасника 

кримінально-процесуальних правовідносин. Водночас, вважаємо, що 

здійснення аналізу права приватної власності як елементу предмету 

правового механізму забезпечення в конституційній юрисдикції прав 

учасників кримінального провадження є необхідним і у нашій науковій 

роботі. 

Право приватної власності визнається, захищається та гарантується на 

міжнародному (стаття 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод від 20 березня 1952 року [181]) та 

національному (стаття 41 Конституції України, стаття 16 КПК України) 

рівнях. Враховуючи положення статті 55 Конституції України людина має 

право на судовий захист свого права, зокрема і права приватної власності. 

Звертаючись до практики ЄСПЛ, зокрема п. 114 рішення у справі «Kursun v. 

Turkey» [182] та п. 67 рішення у справі «Blumberga v. Latvia»
 
[183], можливо 

дійти таких висновків з питань захисту права власності: держава повинна 

гарантувати право власності, яке достатньо захищене законом та забезпечене 

належними засобами юридичного захисту, за допомогою яких особа буде 

мати змогу забезпечити свої права, зокрема і шляхом відшкодування шкоди 

та будь-яких збитків, понесених особою, за умови допустимості такого 

відшкодування.  

Захист права приватної власності у кримінально-процесуальних 

відносинах гарантований зокрема і частиною 1 статті 16 КПК України, в якій 

зазначається, що позбавлення або обмеження права власності під час 

кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого 

судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.  

Так, майно учасника кримінального провадження може бути відчужено 

у нього примусово, наприклад, при застосуванні заходу забезпечення 
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кримінального провадження у вигляді арешту майна. Справедливим буде 

зазначити, що навіть на стадії досудового розслідування арешт майна є 

заходом примусу, що застосовується на підставі рішення не сторони 

обвинувачення, а суду, точніше слідчого судді. 

Згідно з вимогами статей 170, 171 КПК України, завданням арешту 

майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, 

знищення, перетворення, відчуження. На стадії досудового розслідування 

питання накладення арешту на майно особи віднесено до компетенції 

слідчого судді, який його вирішує, виходячи з поданого прокурором, слідчим 

за погодженням з прокурором клопотання про арешт такого майна. КПК 

України передбачає доступ до суду учасникам кримінального провадження з 

метою забезпечення їх прав, свобод і законних інтересів. Ми вважаємо, що 

участь слідчого судді забезпечує можливість реалізації права на 

справедливий суд, зокрема тим, що рішення слідчого судді про арешт майна 

або про відмову у арешті майна може бути оскаржене у апеляційному 

порядку згідно приписів статті 309 КПК України.  

Водночас, варто звернути увагу на приписи частини 2 статті 172 КПК 

України, яка визначає, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного 

позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може 

розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого 

власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, 

представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо 

це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. На наше переконання, 

таке розпливчате формулювання не відповідає приписам Конвенції і 

Конституції України. Адже без повідомлення сторони захисту або третьої 

особи, яка є власником майна, вилученого внаслідок огляду, обшуку, чи 

щодо якого вирішується питання про застосування його арешту, слідчий 

суддя не може здійснювати судовий розгляд клопотання про накладення 

арешту на майно з додержанням таких засад кримінального провадження як 

верховенство права, законність, недоторканість права власності, 
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забезпечення права на захист і засади змагальності сторін та свободи в 

поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.  

Справедливим буде зазначити, що законодавець продовжує 

реформувати кримінально-процесуальне законодавство України з метою 

приведення його у відповідність нормам і принципам Конвенції і 

міжнародного права, зокрема, в частині захисту прав осіб, які лише 

опосередковано приймають участь у кримінальному проваджені, а саме, 

третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт. Так, 

запровадження статті 64-2 КПК України надало особам, щодо майна яких 

вирішується питання про арешт, процесуальні права, передбаченні КПК 

Україні для підозрюваного і обвинуваченого, у тому обсязі, який є 

необхідним для реалізації права особи предстати перед неупередженим, 

професійним і справедливим судом для оскарження рішень органів влади, що 

обмежують право особи на приватну власність, передбачене як Конвенцією, 

так і Конституцією України.  

У підсумку варто зазначити, що право власності є правом, яке 

нерозривно пов’язане з об’єктами матеріального світу. Ідеї науковців доби 

просвітництва, які визнавали і визначали місце права на приватну власність, 

знайшли своє втілення у сучасних нормах права різних країн світу. Серед 

таких країн є і Україна, адже забезпечення права власності в Україні, зокрема 

в межах кримінального провадження, може вважатися задовільним, про що 

свідчить декілька обставин. Перш за все, в Україні наявне нормативне 

закріплення права на приватну власність як одну із засад кримінального 

провадження. По-друге, застосування арешту майна є можливим виключно 

на підставі рішення суду, що також передбачає можливість апеляційного 

оскарження рішення суду про застосування або про відмову у застосуванні 

арешту майна. По-третє, відповідність даних приписів духу Конвенції і 

положенням Конституції України, що зумовлює реальну можливість для 

учасників кримінального провадження захистити своє право на приватну 
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власність за допомогою справедливого, неупередженого і професійного суду, 

в тому числі, і в межах конституційної юрисдикції.  

Право на справедливий суд. Можливість людини захищати свої права, 

свободи і інтереси за допомогою справедливого суду є тим демократичним 

благом, яке необхідно будь-якій правовій державі. І побудова системи судів, 

які будуть забезпечувати можливість людини реалізувати своє право на 

справедливий суд, є одним з основних завдань сучасної держави. Однак, 

варто наголосити, що таке завдання не є простим. Передусім це пов’язано з 

тим, що в сучасній правовій доктрині відсутня єдина думка щодо розуміння 

сутності поняття справедливості. Одні науковці ототожнюють 

справедливість із правом, інші пов’язують поняття права і справедливості, 

що утворюють певний симбіоз. 

Поняття права і справедливості завжди були пов’язанні у рамках буття 

суспільства, утворюючи між собою таке поняття як справедливий суд. 

С.В. Прилуцький слушно зазначає, що «об’єктивною реальністю є те, що 

перехідні стани економіки чи її різкі коливання, а також нестійкі соціальні 

процеси та їх непередбачувані зрушення справляють негативний вплив на 

діяльність публічної влади. І саме у такі моменти проявляється незамінна 

роль суду як самостійного інституту публічної влади, що покликаний 

гарантувати життєдіяльність держави та цілісність суспільства» [184, c.29-

30]. Розвиток інституту справедливого суду продовжувався з часів 

античності і триває понині.  

Ще Аристотель визначав, що справедливість є найважливішим 

поняттям, без якого не може існувати ні громадянське, ні політичне життя 

[185, c.512]. Акцентував увагу мислитель і на проблемі судової 

справедливості. «Іти до суду – значить звертатися до справедливості, 

оскільки суддя прагне бути ніби уособленою справедливістю» – зазначав 

філософ [186, c.176]. 

Г. Гроций у трактаті «Про право війни і миру» акцентує увагу на 

справедливих засадах: «…незважаючи на те, що державні суди встановлені 
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не природою, а людською волею, проте вони є незрівнянно досконалішими, 

ніж творіння природи, і більш придатними для спокою людей; тому й 

звернення до них ні для кого не є таким важливим, як для окремих людей… 

Покору настільки похвальній установі вселяють сама справедливість і 

природний розум» [187, c.199]. 

В.В. Городовенко зазначає, що сучасні концепції справедливості є 

джерелом ідей визнання й захисту прав людини, верховенства права, а також 

вирішення суспільних конфліктів у формі спеціальних процедур, визначених 

законом (процедурна справедливість). При цьому, ця функція покладена на 

судову владу як арбітра, що розглядає й вирішує юридично значущі справи 

[188, c.23]. 

Ми можемо визначити, що розвиток підходів до розуміння права на 

справедливий суд тривав протягом усього існування суспільства і держави. 

Кожне нове покоління науковців і правників привносило нові визначення 

поняття справедливості, права на неї і справедливого суду.  

Вітчизняними вченими досить часто використовується категорія права 

на справедливий суд. Безумовно, що таке значуще і незамінне право має 

відповідне місце у правовій системі України. Однак ми повинні зазначити, 

що в останній час розробка питання змісту права на справедливий суд, як і 

самого поняття справедливого суду, проводиться здебільшого у аспекті 

практичного використання такого права як на національному, так і на 

міжнародному рівні. Наприклад Л. Європіна вказує на те, що єдність 

категорій справедливості й законності виражається в тому, що вони мають 

загальну нормативну природу, належать до однієї системи, урегульованої 

соціальними нормами, формуються в межах того самого суспільства і є 

регуляторами суспільних відносин, оскільки визначають межі дозволеного й 

обов’язкового [189, c.26].  

Також мають місце вдалі спроби тлумачення права на справедливий 

суд, зокрема, через систему елементів такого права. Так, І.С. Гриценко та 

М.А. Погорецький доводять, що право на справедливий суд включає в себе 
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наступні елементи: інституційні (створення суду на підставі закону, його 

незалежність і неупередженість), організаційно-функціональні (доступ до 

правосуддя, рівність сторін, право на правову допомогу, публічність 

судового розгляду, обов’язковість судових рішень), функціональні 

(змагальність процесу, розумні строки розгляду) і спеціальні [190, c.4-5]. На 

противагу такій позиції В. Комаров та Н. Скара аргументують на користь 

іншої структури права на справедливий суд, яка містить такі елементи: 

необтяжений економічними та юридичними перешкодами доступ до судової 

установи, належну судову процедуру, публічний судовий розгляд, розумний 

строк судового розгляду, розгляд справи незалежним і безстороннім судом, 

встановленим законом [191, c.13].  

Безумовно, досліджуючи питання змісту права на справедливий суд, 

досягнення єдиного, консенсусного висновку є складним, а можливо і не 

корисним, з точки зору тлумачення такого права. Перш за все, це пов’язано з 

об’ємністю та складністю поняття права на справедливий суд, що включає в 

себе поняття справедливість, яке, на наше переконання, є складно-

визначеним і таким, що і досі не набуло чіткої форми у розумінні як 

науковців юридичної, так і науковців філософської сфери пізнання. 

Водночас, вважаємо за можливе погодитись із аргументованим, послідовним 

і вмотивованим визначенням структури права на справедливий суд, яке 

найбільш повно відображає його зовнішню і внутрішньою форму, 

запропонованим Г. Бережанським. На переконання науковця право на 

справедливий суд складається з таких елементів: змістовного, 

інституційного, матеріального, процесуального [192, c.193]. 

Дійсно, право на справедливий суд є одним з тих інститутів права, які 

включають в себе значну кількість похідних прав, що викликає наукові 

дискусії щодо структури цього права. Ми вважаємо за необхідне окремо 

згадати про такий складовий елемент права на справедливий суд як право на 

доступ до суду.  
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Право на доступ до правосуддя гарантується багатьма нормативними 

актами, як міжнародними, так і національними, але існування і 

функціонування суду в сучасній Україні не можна назвати зразковим в 

аспекті забезпечення цього права. У національному законодавстві наявна 

велика кількість теоретичних і практичних проблем, що заважають 

громадянам України повноцінно реалізовувати право на доступ до 

правосуддя, що тим самим ставить перепони у можливості людини захищати 

свої права, свободи і інтереси. Ми впевненні, що науковий аналіз 

теоретичних і практичних проблем реалізації права на доступ до правосуддя 

може поліпшити умови реалізації людиною в Україні свого права на доступ 

до правосуддя.  

Перш за все, ми пропонуємо визначити, який зміст має термін «доступ 

до правосуддя». Цей термін досліджувався багатьма вченими та практиками 

[193, c.31]. Обґрунтовану позицію щодо визначення змісту поняття «доступ 

до правосуддя» має О. Михайленко, який вказує на те, що поняття «доступ до 

правосуддя» і «доступність правосуддя» доцільно відрізняти. Доступ 

необхідно пов’язувати з відповідним дозволом тих, від кого залежить 

надання можливості звернутися до правосуддя для захисту своїх прав, свобод 

і законних інтересів. Доступність правосуддя можна тлумачити як одну із 

його засад, іншими словами, – це можливість усіх бажаючих вільно і без 

перешкод, на рівних умовах використати цей інститут для забезпечення своїх 

прав і законних інтересів [194, c.40].  

Наприклад, Н. Сакара визначає доступність правосуддя як певний 

стандарт, який відбиває вимоги справедливого та ефективного судового 

захисту, що конкретизується у необмеженій судовій юрисдикції, належних 

судових процедурах, розумних строках і безперешкодному зверненні будь-

якої особи до суду [195, c.64].  

Позиція В. Шибіко, на нашу думку, має найбільший ступінь 

обґрунтованості і точності, відповідно до якої «доступ до правосуддя у 

кримінальному процесі означає певний процесуальний режим (у вигляді 
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визначених у кримінально-процесуальному законі певних вимог, заборон і 

дозволів) як систему відповідних процесуальних засобів, який дає 

можливість учасникам процесу знати про свої права на активну участь у 

справі, використовувати ці права для справедливого її вирішення» [196, c.45].  

Необхідно підкреслити, що доступність правосуддя являє собою 

систему організаційно-правових та інших заходів органів державної влади та 

інших учасників суспільних відносин щодо створення належних умов 

користування кожною особою правом, у тому числі, здатністю розуміти та 

свідомо пізнавати правові вимоги, використовувати закріплені за нею права і 

виконувати покладені на неї обов’язки з метою підвищення рівня культурно-

правового розвитку кожної людини [197, c.7].  

Доступність правосуддя є невід’ємним атрибутом правової держави. У 

цьому розумінні, чітке і недвозначне законодавче врегулювання суспільних 

відносин, що пов’язані з правами особи, – це необхідна передумова 

додержання відповідних прав, а в разі їх порушення – запорука 

санкціонованого та регламентованого державою захисту [198].  

Проаналізувавши тлумачення вітчизняних науковців поняття «доступ 

до правосуддя», ми пропонуємо розглядати таке поняття у таких напрямах: 

1) правовий порядок, який забезпечує досягнення функціональної мети 

інституту судового захисту справедливості; 2) система правових 

інструментів, що робить можливою звернення громадян до суду задля 

захисту свого права чи інтересу та забезпечує рівність такого доступу для 

громадян; 3) певний процесуальний режим як система відповідних 

процесуальних засобів, який дає можливість учасникам процесу знати про 

свої права на активну участь у справі та використовувати ці права для 

справедливого її вирішення. 

Варто наголосити, що напрацювання вірного наукового розуміння 

права на доступ до правосуддя є визначальним у питанні формування 

законодавства, яке буде регулювати цей доступ. Однак, з метою правового 

забезпечення права особи на доступ до правосуддя наукового підходу 
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недостатньо. В державі повинні існувати реально діючі ефективні засоби та 

механізми, за допомогою яких особа зможе реалізувати своє право. В цьому 

контексті варто згадати рішення Конституційного Суду України від 13 

червня 2019 року № 4-р/2019 [199], яким КСУ визнав неконституційним 

положення частини 2 статі 389 КПК України, щодо неможливості 

оскарження рішень суду першої інстанції в кримінальному провадженні під 

час розгляду кримінального провадження в суді першої інстанції. Ми 

вважаємо, що таке рішення КСУ можна вважати таким, що поліпшило 

доступ до суду, а саме доступ обвинуваченого і його захисника до 

апеляційного оскарження ухвал про застосування запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою. 

Безумовно, що ефективність конкретного права, перш за все, 

обумовлено формою, в якій воно закріплюється у міжнародному і 

національному законодавстві. Ми вважаємо, що таке твердження стосується 

усіх прав, зокрема і права на справедливий суд і прав, які можуть вважатися 

його елементами.  

В Україні однією з основних норм, яка закріплює право на 

справедливий суд, є стаття 55 Конституції України, яка проголошує, що 

кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб. Не менш важливою нормою для вітчизняного 

правозастосування є стаття 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, яка гарантує право на справедливий і публічний 

розгляд справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім 

судом, встановленим законом, при визначенні цивільних прав і обов’язків 

особи чи при розгляді будь-якого кримінального обвинувачення, що 

пред’являється особі. 

Основними засадами статті 6 Конвенції є верховенство права та 

належне здійснення правосуддя. Відповідні принципи також є 

основоположними елементами права на справедливий суд. Враховуючи той 
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факт, що право на справедливий суд займає одне з основних місць у системі 

глобальних цінностей демократичного суспільства, Європейський суд у своїй 

практиці пропонує досить широке його тлумачення. Так, у справі «Delcourt v. 

Belgium» ЄСПЛ зазначив, що «у демократичному суспільстві у світлі 

розуміння Конвенції право на справедливий суд посідає настільки значне 

місце, що обмежувальне тлумачення статті 6 Конвенції не відповідало б меті 

та призначенню цього положення» [200]. 

ЄСПЛ у своїй практиці констатує, що однією з основних складових 

права на справедливий суд є право доступу до суду в тому розумінні, що 

особі має бути забезпечена юридична можливість звернутись до суду для 

вирішення певного питання, і що з боку держави не повинні чинитись 

правові чи практичні перешкоди для реалізації цього права. 

У своїй практиці Європейський суд неодноразово наголошував, що 

право на доступ до суду, закріплене у статі 6 Конвенції, не є абсолютним: 

воно може бути піддане обмеженню, оскільки вимагає за своєю природою 

державного регулювання. Держави-учасниці Європейської Ради 

користуються у цьому питанні певною свободою розсуду. Суд повинен 

прийняти в останній інстанції рішення щодо дотримання вимог Конвенції, 

Суд повинен переконатись у тому, що право доступу до суду не обмежується 

таким чином чи такою мірою, що сама суть права буде зведена нанівець. 

Крім того, подібне обмеження не буде відповідати статті 6 Конвенції, якщо 

воно не переслідує легітимної мети та не існує розумної пропорційності між 

використаними засобами та поставленою метою (наприклад, див. рішення у 

справі «Prince Hans-Adam II of Liechtenstein v. Germany» [201]). 

Практика Європейського суду щодо України стосовно гарантій, 

закріплених статтею 6 Конвенції, знайшла своє відображення у справах, які 

стосуються права доступу до суду та справедливого судового розгляду [202]. 

І ми повинні зазначити, що, на жаль, висновки ЄСПЛ є невтішними для 

України, адже практика застосування державою інструментів, що покликані 

забезпечувати громадянам можливість реалізувати своє право на 
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справедливий суд, не є ефективною. Основні проблеми вбачаються у 

відсутності дієвих гарантій права особи на справедливий суд, недосконалість 

процесуального закону і відсутність внутрішнього спрямування суддів на 

забезпечення права особи на справедливий суд. Безсумнівно, що така 

практика не є допустимою для правової держави.  

Саме тому існує нагальна необхідність у швидких і ефективних 

реформах судової системи України, реформах, які забезпечать не тільки 

існування можливості реалізувати особою права на справедливий суд, але 

реформах, які нададуть можливість громадянам України застосовувати увесь 

комплекс прав, передбачених міжнародними і національними нормами права.  

На жаль, як зазначає М. Оніщук, результати соціологічного 

дослідження, проведеного в 2018 році GFK Ukraine спільно з соціологічною 

групою Q&Q Research в рамках соціальної ініціативи «Контроль 

ефективності реформ», вказує на те, що лише 39% українців вважають, що 

право на справедливий суд в Україні повністю або частково реалізовано. 

Втім 61% населення країни схиляється до думки, що добитись справедливого 

суду в країні практично неможливо. Якщо 39% вважати підтримкою 

правосуддя, то це очевидний прогрес. Водночас недовіра 61% населення є 

критичною і потребує як мінімум осмислення процесів, що відбуваються, та 

з’ясування причин такого стану справ [203, c.8]. На наше переконання 

відповідна статистика відображає незадовільний рівень довіри громадян 

України до судової системи.  

Підсумовуючи, ми можемо зазначити, що право на справедливий суд 

мало значну історію формування і розвитку. В сучасній правовій науці не 

існує єдиної думки щодо визначення чітких критеріїв справедливості, яка 

формує змістовне ядро права на справедливий суд. Нормативне закріплення 

права на справедливий суд існує у багатьох нормативних актах міжнародного 

і національного рівня. На жаль, Україна не може вважатися країною, яка в 

повній мірі забезпечує право на справедливий суд для своїх громадян, що 

підтверджується значною кількістю скарг до Європейського суду з прав 
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людини, поданих громадянами нашої країни. Очевидною є нагальна потреба 

в реформуванні національного законодавства України в цілому та 

кримінального процесуального права зокрема у сфері забезпечення права 

особи на справедливий суд [204, c.166-169].  

Право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого 

самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні 

ними своїх повноважень. Протоколом № 7 до Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод (стаття 3) [205] та чинним законодавством 

України (статті 56, 62 Конституції України, стаття 1176 Цивільного кодексу 

України) закріплено право на відшкодування шкоди, завданої незаконними 

діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів 

досудового розслідування, прокуратури і суду. Як вірно зазначив 

О.М. Бандурка [206, с.147], порядок відшкодування шкоди, завданої 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю вказаних органів державної 

влади встановлюється Законом України «Про порядок відшкодування шкоди, 

завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, 

прокуратури і суду» від 01 грудня 1994 року № 266/94-ВР (далі – Закон 

№ 266/94-ВР) [207] та Положенням про застосування цього Закону, 

затвердженим наказом Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури та 

Міністерства фінансів України від 04 березня 1996 року № 6/5/3/41 [208], а 

також роз’яснено у постанові Великої Палати Верховного Суду від 20 

вересня 2018 року у справі № 686/23731/15-ц [209]. 

Відповідно до положень Закону № 266/94-ВР підлягає відшкодуванню 

шкода, завдана громадянинові внаслідок: 1) незаконного засудження, 

незаконного повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення, незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного 

проведення в ході кримінального провадження обшуку, виїмки, незаконного 
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накладення арешту на майно, незаконного відсторонення від роботи (посади) 

та інших процесуальних дій, що обмежують права громадян; 2) незаконного 

застосування адміністративного арешту чи виправних робіт, незаконної 

конфіскації майна, незаконного накладення штрафу; 3) незаконного 

проведення оперативно-розшукових заходів, передбачених законами України 

«Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи 

боротьби з організованою злочинністю» та іншими актами законодавства.  

У зазначених випадках завдана шкода відшкодовується в повному 

обсязі незалежно від вини посадових осіб органів, що здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури і 

суду. 

Водночас, слід звернути увагу на рішення Конституційного Суду 

України від 3 жовтня 2001 року № 12-рп/2001 у справі про відшкодування 

шкоди державою [210]. У вказаному рішенні КСУ визнав неконституційними 

положення статі 32 Закону України «Про Державний бюджет України на 

2000 рік» та статі 25 Закону України «Про Державний бюджет України на 

2001 рік», оскільки окреслені положення фактично запроваджували 

цивільно-правову, а не публічно-правову відповідальність органів дізнання, 

попереднього (досудового) слідства, прокуратури і суду за завдану 

громадянам матеріальну і моральну шкоду незаконними діями цих органів. 

Водночас Конституція України гарантує громадянам у таких випадках право 

на відшкодування шкоди за рахунок держави, а не за рахунок коштів на 

утримання цих органів. Отже, відшкодування матеріальної і моральної 

шкоди завданої незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-

розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури і суду 

провадиться за рахунок коштів державного бюджету України. 

Згідно статті 3 Закону № 266/94-ВР громадянинові відшкодовуються 

(повертаються): 1) заробіток та інші грошові доходи, які він втратив 

внаслідок незаконних дій; 2) майно (в тому числі гроші, грошові вклади і 

відсотки по них, цінні папери та відсотки по них, частка у статутному фонді 
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господарського товариства, учасником якого був громадянин, та прибуток, 

який він не отримав відповідно до цієї частки, інші цінності), конфісковане 

або звернене в дохід держави судом, вилучене органами досудового 

розслідування, органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, а 

також майно, на яке накладено арешт; 3) штрафи, стягнуті на виконання 

вироку суду, судові витрати та інші витрати, сплачені громадянином; 4) 

суми, сплачені громадянином у зв’язку з наданням йому юридичної 

допомоги; 5) моральна шкода.  

У разі виникнення права на відшкодування завданої шкоди орган, що 

здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчий, прокурор або суд 

зобов’язані роз’яснити особі порядок поновлення її порушених прав чи 

свобод та відшкодування завданої шкоди. 

У контексті аналізу цього конституційного права на відшкодування 

шкоди, вважаємо за доцільне навести позицію М.Є. Шумила, який на нашу 

думку найбільш точно розкрив специфічний характер відповідальності між 

державою і особою. Так, науковець, зазначає, що специфіка правовідносин 

відповідальності між державою і особою, яка вимагає відшкодування шкоди 

полягає в тому, що такі правовідносини не є однорідними, в них поєднані 

елементи публічно-правових і приватно-правових інтересів. Суть як перших, 

так і других полягає в тому, що завдання шкоди інтересам особи водночас 

означає завдання шкоди і державі. Шкода в такому разі завдається 

громадянину органом влади, якому він зобов’язаний підкорятися. З іншого 

боку, в цих правовідносинах держава повинна підкорятися нормам права, які 

зобов’язують її вчинити дії по відшкодуванню шкоди. В результаті цього 

захищається не тільки приватний, але й публічний інтерес, не втрачається 

довіра до влади, підтримується авторитет закону як важливого засобу 

управління суспільством [211, c.5-6]. 

Право на правову допомогу. Реалізація права на правову допомогу 

гарантується статтями 59, 63 Конституції України, а також статтею 20 КПК 

України. Також, це право є складовою права на справедливий суд у контексті 
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Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та 

закріплюється у пункті «с» частини 3 статті 6 та статті 13 Конвенції. 

У рішенні від 30 вересня 2009 року № 23-рп/2009 у справі про право на 

правову допомогу [212] Конституційний Суд України зазначив, що 

положення «кожен має право на правову допомогу» треба розуміти як 

гарантовану державою можливість будь-якій особі незалежно від характеру її 

правовідносин з державними органами, органами місцевого самоврядування, 

об'єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами вільно, без 

неправомірних обмежень отримувати допомогу з юридичних питань в обсязі 

і формах, як вона того потребує. 

ЄСПЛ зазначає, що стаття 13 Конвенції гарантує доступність на 

національному рівні засобів захисту з метою посилення суті прав та свобод, 

що містяться у Конвенції, в будь-якій формі, за якої вони можуть бути 

захищені в національному правовому порядку (див. рішення у справах: 

«Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine), п. 113 [213]; «Андрій 

Яковенко проти України» (Andrey Yakovenko v. Ukraine), п.135 [214]). 

Тобто, однією з основних вимог до національного засобу юридичного 

захисту є його доступність. Так, згідно положень Конституції України та 

КПК України в Україні гарантується та забезпечується реалізація права на 

безоплатну правничу допомогу, в тому числі й у кримінальному 

провадженні. Порядок надання безоплатної правничої допомоги в Україні 

регулюється ЗУ «Про безоплатну правову допомогу» від 02 червня 2011 року 

№3460-VI [215]. Отже, закріплення такого права на конституційному рівні 

узгоджується із практикою ЄСПЛ. Так, ЄСПЛ зазначає, що забезпечення 

обвинуваченому у вчиненні злочину безоплатної юридичної допомоги, що є 

однією з гарантій права на справедливий суд, здійснюється за двох умов: 

якщо така особа не має достатньо коштів для оплати юридичної допомоги та 

якщо інтереси правосуддя вимагають, щоб цій особі була надана така 

допомога (див., серед інших прикладів, рішення у справах: «Максименко 
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проти України» (Maksimenko v. Ukraine), п.25 [216]; «Довженко проти 

України» (Dovzhenko v. Ukraine), п.58-61 [217]). 

Разом з тим, обов’язковою вимогою, окрім доступності національного 

засобу юридичного захисту, є його ефективність. Як неодноразово 

наголошував ЄСПЛ, національний засіб юридичного захисту, передбачений у 

статті 13 Конвенції, має бути ефективним як на практиці, так і за законом 

(див. рішення у справі «Kydla v. Poland», п.157 [218]). Тобто, ЄСПЛ виділяє 

два ключові аспекти ефективності національного засобу юридичного захисту, 

а саме: реальну можливість захисту («ефективність на практиці») та 

юридичну визначеність («ефективність за законом»).  

ЄСПЛ завжди акцентує увагу на розмежуванні захисту де-юре від 

захисту де-факто. У своїй практиці ЄСПЛ констатує, що підпункт «с» пункту 

3 статті 6 Конвенції вимагає не просто «призначення» захисника, який би 

виступав від імені обвинуваченого, а того, щоб право на юридичну допомогу 

здійснювалось практично та ефективно, щоб забезпечити достатній захист 

(див. серед інших, наприклад, рішення у справах: «Daud v. Portugal» [219]; 

«Imbrioscia v. Switzerland» [220]). При цьому, у прецедентній практиці ЄСПЛ 

єдині критерії оцінки практичності та ефективності юридичної допомоги 

відсутні. Натомість ЄСПЛ наполягає, що оцінити, чи було юридичне 

представництво практичним та ефективним, можна лише на основі 

конкретних обставин справи, розглядаючи процес в цілому (див. рішення у 

справі «Kulikowski v. Poland», п.57 [221]).  

ЄСПЛ вважає, що хоча ведення захисту по суті є справою 

обвинуваченого та його адвоката, національні суди не повинні пасивно 

спостерігати за випадками неефективного юридичного представництва (див. 

рішення у справі «Cuscani v. the United Kingdom» п. 39 [222]).  

Так, у справі «Pelladoah v. The Netherlands» [223] ЄСПЛ вказав, що 

кожна людина, обвинувачена в кримінальному правопорушенні, має право на 

захист адвокатом, але для забезпечення практичної здійсненності та 

ефективності цього права, щоб воно не залишалось чисто теоретичним, його 
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здійснення не повинно залежати від виконання невиправданих формальних 

умов: саме суди повинні забезпечити, щоб судовий розгляд був 

справедливим, і, відповідно, щоб адвокату, який бере участь у розгляді з 

очевидною метою захисту обвинуваченого за його відсутності, була надана 

можливість захищати його. 

Разом з тим, ЄСПЛ відзначає, що оскільки держава не може нести 

відповідальність за кожну помилку чи недолік у роботі адвоката, 

призначеного з метою надання юридичної допомоги, або обраного 

обвинуваченим, то згідно з підпунктом «с» пункту 3 статті 6 Конвенції 

втручання компетентних національних органів вимагається лише у тому 

випадку, коли нездатність захисника ефективно представляти інтереси 

підзахисного є очевидною або у достатній мірі доведена до їхнього відома 

якимось іншим способом (див. рішення у справах: «Ніколаєнко проти 

України» (Nikolayenko v. Ukraine) п.57 [224]; «Kamasinski v. Austria» [225]; 

«Daud v. Portugal», п.38 [219]). 

Таким чином, основними умовами належної реалізації права на захист 

є доступність послуг адвоката, в тому числі, забезпечення надання 

безоплатної правової допомоги у порядку встановленому національним 

законодавством; ефективність діяльності адвоката щодо здійснення захисту 

та представництва інтересів клієнта; активна роль суду, суддів, які 

здійснюють нагляд за реалізацією механізмів забезпечення прав учасників 

кримінального провадження у випадку неефективного юридичного захисту 

або представництва. 

Презумпція невинуватості. Презумпція невинуватості є одним з 

«стовпів» змагального кримінального процесу. Використання презумпції 

невинуватості в сучасному процесі є обов’язковою умовою здійснення 

правосуддя в правовій державі. Презумпція невинуватості виступає 

необхідністю у сучасному кримінальному провадженні, без неї не є 

можливим здійснювати об’єктивне і справедливе кримінальне розслідування. 

Без належного забезпечення презумпції невинуватості порушення прав 
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людини стає звичайною практикою для державних органів розслідування та 

судів.  

Т. Фулей зазначає, що презумпція невинуватості розглядається у 

вузькому та широкому значеннях. Вужча концепція охоплює відомий 

принцип, відповідно до якого при обвинуваченні особи у вчиненні злочину 

(чи кримінального проступку) тягар доведення вини несе сторона 

обвинувачення (прокурор), і доведення має бути поза розумним сумнівом. 

Разом з тим, у широкому значенні презумпція невинуватості полягає у тому, 

що не лише поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального 

правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, має 

відповідати поводженню з невинуватою, а й досудове розслідування має 

проводитися, наскільки це можливо, як немовби обвинувачений є 

невинуватим. [226, c.41-42]. 

Презумпція невинуватості закріплена в Конституції України (стаття 

62), КПК України (стаття 17), Загальній декларації прав і свобод людини 

(частина 1 статті 11), Міжнародному пакті про громадянські і політичні права 

(стаття 6), Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

(частина 2 статті 6) та ін. 

Роль презумпції невинуватості як основоположної засади значною 

мірою залежить від визнання у такій якості окремих елементів цієї 

презумпції, серед яких називають такі: недопущення передчасного осуду і 

покарання; можливість помилки з огляду на «крихкість» встановлення фактів 

у суді; нерівність засобів громадянина і держави та стандарт доведення «поза 

розумним сумнівом» [227, c.247].  

В свою чергу А.П. Гель, Г.С. Семакова, С.П. Кондракова наполягають 

на тому, що презумпція невинуватості має декілька правил, зокрема: 

1) обов’язковість доказування вини обвинуваченого покладається на 

обвинувачів (на особу, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора); 2) будь-

який неусунений сумнів у винуватості тлумачиться на користь 

обвинуваченого; 3) недоведена вина в юридичному розумінні дорівнює 
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доведеній невинуватості [228]. Вважаємо, що такі елементи є обов’язковими 

складовими презумпції невинуватості, що, в свою чергу, зобов’язує закон 

враховувати їх під час нормативного закріплення презумпції невинуватості.  

В пункті 4 рішення Конституційного Суду України від 26 лютого 2019 

року № 1-р/2019, Суд наголосив, що конституційні приписи щодо презумпції 

невинуватості та неприпустимості притягнення особи до відповідальності за 

відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких 

родичів мають застосовуватися рівною мірою до всіх осіб. Конституція 

України не допускає звуження чи скасування вказаних гарантій стосовно 

окремих категорій осіб [229].  

У практиці ЄСПЛ презумпція невинуватості, розглядається як 

процесуальна гарантія в контексті самого кримінального провадження, яка 

накладає вимоги щодо, зокрема, тягаря доведення правових презумпцій 

факту і права (див. рішення у справах: «Barberà, Messegué and Jabardo v. 

Spain», п.77 [230]; «Telfner v. Austria», п.15 [231]; «Radio France and others v. 

France», п.24 [232]; привілею проти самообвинувачення (див. рішення у 

справах: «Saunders v. United Kingdom», п.68 [233]; «Heaney and McGuinness v. 

Ireland», п.40 [234]; досудового оприлюднення елементів справи (див. 

рішення у справі «G.C.P. v. Romania», п.46 [235]); та передчасних 

висловлювань суду або інших представників держави про вину 

обвинуваченої особи (див. рішення у справах: «Nešťák v. Slovakia», п.88 

[236]; «Пантелеєнко проти України» (Panteleyenko v. Ukraine), п.67 [237]). 

Також ЄСПЛ виділяє дві ключові умови реалізації презумпції 

невинуватості, по-перше, це право особи, яка піддана обвинуваченню за 

об’єктивною підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, злочину 

або проступку, на незалежний та безсторонній суд (див. рішення у справі 

«Deweer с. Belgique» [238]). Другою обов’язковою умовою належної 

реалізації презумпції невинуватості є поширення дії цього принципу на увесь 

період досудового і судового розгляду кримінального провадження, 

принаймні до ухвалення вироку (див. рішення у справі «Englert v. Germany» 
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[239]). При цьому, ми вважаємо, що основний обов’язок щодо дотримання 

презумпції невинуватості ЄСПЛ покладає на суд, суддів, які здійснюють 

нагляд за реалізацією механізмів забезпечення прав учасників кримінального 

провадження. Так, у справі «Barberà, Messegué et Jabardo v. Spain» [230] 

ЄСПЛ зазначив, що пункт 2 статті 6 вимагає, щоб при здійсненні своїх 

повноважень судді не були упередженими у тому, що підсудний вчинив 

злочинне діяння, так як обов’язок доказування лежить на стороні 

обвинувачення, а будь-який сумнів трактується на користь підсудного. 

Отже, презумпція невинуватості є основоположним принципом 

(насамперед кримінального процесуального права) і водночас правом 

людини, елементом права на справедливий суд. Вона тісно пов’язана з 

іншими правами, зокрема на свободу і особисту недоторканність, правом на 

повагу до приватного життя, правом власності тощо. 

Таким чином, на підставі вищепроведеного дослідження вважаємо за 

можливе визначити особливості охарактеризованих в даному підрозділі прав 

учасників кримінального провадження, які становлять предмет правового 

механізму їх забезпечення в конституційній юрисдикції, а саме: 1) є 

взаємозалежними та взаємообумовлюючими; 2) одночасно є як 

основоположними конституційними правами, так і засадами кримінального 

провадження, що свідчить про тісний міжюрисдикційний зв'язок 

конституційного та кримінального судочинства; 3) охороняються та 

гарантуються як на національному (Конституція України та КПК України), 

так і на міжнародному (Конвенція про захист прав людини та 

основоположних свобод) рівнях, що свідчить про їх особливе місце в 

правовій системі держави; 4) забезпечення їх належної реалізації сприяє 

формуванню та становленню України як правової держави. 

 

Висновки до другого розділу 

 

На основі проведеного дослідження можна зробити такі висновки: 
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1. Предметом правового механізму забезпечення прав учасників 

кримінального провадження в конституційній юрисдикції є конституційні 

права людини, що реалізуються в межах кримінально-процесуальних 

правовідносин та охороняються і захищаються одночасно правовими 

інструментами кримінальної та конституційної юрисдикцій. 

2. Визначення предмета правового механізму забезпечення прав 

учасників кримінального провадження в конституційній юрисдикції вимагає 

врахування функціонального спрямування діяльності органу конституційної 

юстиції, яким є Конституційний Суд України. 

3. Поняття «права людини» доцільно розглядати як у 

загальнотеоретичному, так і у праксеологічному значенні. Так, права людини 

у загальнотеоретичному значенні – це напрями життєдіяльності людини, які є 

похідними від природи людини і які людина використовує задля задоволення 

своїх життєво необхідних потреб, зокрема задля реалізації, охорони і захисту 

своїх свобод і інтересів. Такі права визнаються правовими державами і 

вважаються такими, що не можуть бути відчуженні від людини. Водночас, 

права людини у праксеологічному значенні – це юридичні можливості, що 

переходять людині разом із правосуб’єктністю чи набуваються за допомогою 

такої і використовуються у передбачений та забезпечений законом спосіб 

задля досягнення конкретної чи абстрактної мети, визначеної учасником 

правовідносин. 

4. Предметом правового механізму забезпечення прав учасників 

кримінального провадження в конституційній юрисдикції є: право на життя 

(27 КУ); право на захист від катування, жорстокого, нелюдського або такого, 

що принижує його гідність, поводження чи покарання (28 КУ); право на 

свободу та особисту недоторканність (29 КУ); право на повагу до приватного 

та сімейного життя (30, 31, 32 КУ); право власності (41 КУ); право на 

справедливий суд (55 КУ); право на відшкодування за рахунок держави чи 

органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, 
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органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при 

здійсненні ними своїх повноважень (56 КУ); право на правову допомогу (59, 

63 КУ); презумпція невинуватості (62 КУ). 

5. Особливість окреслених вище прав учасників кримінального 

провадження, які становлять предмет правового механізму їх забезпечення в 

конституційній юрисдикції, полягає у тому, що вони: 1) є взаємозалежними 

та взаємообумовлюючими; 2) одночасно є як основоположними 

конституційними правами, так і засадами кримінального провадження, що 

свідчить про тісний міжюрисдикційний зв'язок конституційного та 

кримінального судочинства; 3) охороняються та гарантуються як на 

національному (Конституція України та КПК України), так і на 

міжнародному (Конвенція про захист прав людини та основоположних 

свобод) рівнях, що свідчить про їх особливе місце в правовій системі 

держави; 4) забезпечення їх належної реалізації сприяє формуванню та 

становленню України як правової держави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3  

АКТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ  
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У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ 

УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

3.1. Акти Конституційного Суду України як форма контролю за 

дотриманням прав учасників кримінального провадження 

 

Ключовою гарантією правової охорони Конституції України, основним 

елементом механізму реалізації і захисту конституційних принципів та норм, 

важливою складовою правового механізму забезпечення прав учасників 

кримінального провадження є Конституційний Суд України. Діяльність 

Конституційного Суду України пов’язана з прийняттям правових актів, які 

унормовують процес реалізації ним своїх повноважень, а також є правовим 

засобом формалізації його волі як єдиного органу конституційної юстиції. 

Шляхом прийняття визначених законом актів Конституційний Суд України 

гарантує верховенство Конституції в правовій системі України, вирішує 

конституційно-правові конфлікти і спори, забезпечує дотримання прав та 

свобод людини і громадянина, в тому числі й учасників кримінального 

провадження. Отже, на нашу думку, дослідження правової природи актів 

Конституційного Суду України та їх впливу на правовий механізм 

забезпечення прав учасників кримінального провадження є необхідною 

передумовою підвищення ефективності конституційної юрисдикції щодо 

забезпечення прав учасників кримінального провадження, та, як наслідок, 

забезпечення якісної реалізації завдань кримінального провадження. 

Актами Конституційного Суду України, згідно статті 83 ЗУ «Про 

Конституційний Суд України», є рішення, висновки, ухвали та 

забезпечувальні накази. 

Рішення Суду ухвалює: 1) Велика палата – за результатами розгляду 

справ за конституційними поданнями щодо конституційності законів 

України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента 

України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради 
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Автономної Республіки Крим та щодо офіційного тлумачення Конституції 

України, а також за результатами розгляду справ за конституційними 

скаргами у разі відмови Сенату в розгляді справи за конституційною скаргою 

на розсуд Великої палати; 2) Сенат – за результатами розгляду справ за 

конституційними скаргами (стаття 84 ЗУ «Про Конституційний Суд 

України»). 

Висновок Суду надає Велика палата у справах щодо: 1) відповідності 

Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих 

міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для 

надання згоди на їх обов’язковість; 2) відповідності Конституції України 

(конституційності) питань, які пропонуються для винесення на 

всеукраїнський референдум за народною ініціативою; 3) додержання 

конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення 

Президента України з поста в порядку імпічменту; 4) відповідності 

законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 

і 158 Конституції України; 5) порушення Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим Конституції України або законів України; 6) відповідності 

нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим 

Конституції України та законам України (стаття 85 ЗУ «Про Конституційний 

Суд України»). 

Для вирішення питань, пов’язаних із відкриттям, відмовою у відкритті, 

закриттям провадження у справі, іншими процесуальними діями, 

клопотаннями, процедурою розгляду справ, Суд постановляє відповідні 

ухвали (стаття 86 ЗУ «Про Конституційний Суд України»). 

У конституційних провадженнях Суд може видати забезпечувальний 

наказ про вжиття заходів щодо забезпечення конституційної скарги (стаття 

87 ЗУ «Про Конституційний Суд України»). 

Водночас, на нашу думку, не всі з окреслених вище актів 

Конституційного Суду України мають помітний вплив на забезпечення прав 

учасників кримінального провадження. Ми вважаємо, що у механізмі 
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забезпечення прав учасників кримінального провадження важливу роль 

відіграють лише: 1) рішення КСУ за результатами розгляду справ за 

конституційними поданнями щодо конституційності законів України та 

інших правових актів ВРУ, актів Президента України, актів КМУ, правових 

актів ВР АРК; 2) рішення КСУ щодо офіційного тлумачення Конституції 

України; 3) висновок КСУ у справах щодо відповідності Конституції України 

чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що 

вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість; 

4) висновок КСУ у справах щодо відповідності законопроекту про внесення 

змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України. 

Зауважимо, що в межах даного підпункту ми будемо використовувати 

термін «акти Конституційного Суду України» саме для позначення 

вищеназваних чотирьох видів рішень та висновків КСУ. 

Що ж стосується рішення КСУ за результатами розгляду справ за 

конституційними скаргами та забезпечувального наказу Суду, то їх роль у 

механізмі забезпечення прав учасників кримінального провадження є 

беззаперечно важливою, проте буде розглянута нами у підпункті 3.2 даної 

дисертаційної роботи. 

Вважаємо, що акти КСУ, які відіграють важливе значення у правовому 

механізмі забезпечення прав учасників кримінального провадження, умовно 

можна класифікувати на дві групи, а саме: акти загального характеру та акти 

спеціального характеру.  

Акти загального характеру застосовуються до різних видів 

правовідносин, в тому числі й до тих, що виникають в межах кримінального 

провадження. Акти спеціального характеру ухвалюються з метою 

конкретизації і деталізації, врахування своєрідності та особливостей 

кримінального права та процесу. При цьому акти спеціального характеру 

уточнюють акти загального характеру, а акти загального характеру 

встановлюють засади та основоположний напрям спеціального впливу. 
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В межах даного дисертаційного дослідження вважаємо за необхідне 

привести приклади рішень та висновків Конституційного Суду України, які 

являються яскравою ілюстрацією дієвості впливу актів КСУ на кримінально-

процесуальні правовідносини у правовому механізмі забезпеченні прав 

людини, зокрема і прав учасників кримінального провадження.  

До рішень загального характеру, які мають важливе значення для 

забезпечення прав учасників кримінального провадження відносимо такі 

рішення КСУ: від 30.10.1997 року № 5-зп (щодо офіційного тлумачення 

статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України «Про інформацію» та статті 12 Закону 

України «Про прокуратуру») [240]; від 25.11.1997 року № 6-зп (щодо права 

на оскарження в суді неправомірних дій посадової особи) [241]; від 

06.07.1998 року № 10-рп/98 (справа щодо утворення Національного бюро 

розслідувань України) [242]; від 09.07.1998 року № 12-рп/98 (справа про 

тлумачення терміну «законодавство») [243]; від 09.02.1999 року № 1-рп/99 

(справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) 

[244]; від 03.06.1999 року № 5-рп/99 (справа про офіційне тлумачення 

терміна «член сім'ї») [245]; від 14.12.1999 року № 10-рп/99 (справа про 

застосування української мови) [246]; від 23.05.2001 року № 6-рп/2001 

(справа щодо конституційності статті 248-3 ЦПК України) [247]; від 

03.10.2001 року № 12-рп/2001 (справа про відшкодування шкоди державою) 

[210]; від 01.12.2004 року № 19-рп/2004 (справа про незалежність суддів як 

складової їхнього статусу) [248]; від 01.12.2004 року № 18-рп/2004 (справа 

про охоронюваний законом інтерес) [249]; від 10.09.2008 року № 15-рп/2008 

(справа про повноваження прокуратури відповідно до пункту 9 розділу XV 

«Перехідні положення» Конституції України) [250]; від 30.09.2009 року № 

23-рп/2009 (справа про право на правову допомогу) [212]; від 11.03.2010 року 

№ 8-рп/2010 (щодо офіційного тлумачення термінів «найвищий судовий 

орган», «вищий судовий орган», «касаційне оскарження», які містяться у 

статтях 125, 129 Конституції України) [251]; від 06.10.2010 року № 21-

рп/2010 (справа про корупційні правопорушення та введення в дію 
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антикорупційних законів) [252]; від 12.07.2011 року № 9-рп/2011 (справа 

щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції) [253]; 

від 11.10.2011 року № 10-рп/2011 (справа про строки адміністративного 

затримання) [170]; від 13.12.2011 року № 17-рп/2011 (справа щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кримінально-

процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу 

України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України) [254];  від 20.01.2012 року № 2-

рп/2012 (справа щодо офіційного тлумачення положень частин першої, 

другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України) [178]; 

від 12.04.2012 року № 9-рп/2012 (справа про рівність сторін судового 

процесу) [255]; від 02 грудня 2019 року № 11-р/2019 (справа щодо офіційного 

тлумачення положень статті 151-2 Конституції України) [256]. 

Рішення КСУ спеціального характеру також можна розділити на дві 

групи: щодо конституційності чи тлумачення норм кримінального права; 

щодо конституційності чи тлумачення норм кримінального процесуального 

права. 

Серед рішень КСУ спеціального характеру щодо конституційності чи 

тлумачення норм кримінального права варто звернути увагу на рішення: від 

29.12.1999 року № 11-рп/99 (справа про смертну кару) [140]; від 19.04.2000 

року № 6-рп/2000 (справа про зворотну дію кримінального закону в часі) 

[257]; від 02.11.2004 року № 15-рп/2004 (справа про призначення судом 

більш м'якого покарання) [258]; від 26.01.2011 року № 1-рп/2011 (справа про 

заміну смертної кари довічним позбавленням волі) [259]; від 18.04.2012 року 

№ 10-рп/2012 (справа щодо застосування кваліфікуючої ознаки «працівник 

правоохоронного органу» до працівника державної виконавчої служби) [260]; 

від 26.02.19 року 1-p/2019 (щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу України) [229]. 
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В межах даного дисертаційного дослідження особливого значення 

набувають саме рішення КСУ спеціального характеру щодо конституційності 

чи тлумачення норм кримінального процесуального права. До цієї групи 

рішень ми відносимо рішення КСУ: від 11.04.2000 року № 4-рп/2000 (справа 

про запити народних депутатів України до прокуратури) [261]; від 16.11.2000 

року № 13-рп/2000 (справа про право вільного вибору захисника) [262]; від 

20.03.2002 року № 4-рп/2002 (справа про запити і звернення народних 

депутатів України до органів дізнання і досудового слідства) [263]; від 

30.01.2003 року № 3-рп/2003 (справа про розгляд судом окремих постанов 

слідчого і прокурора) [264]; від 08.07.2003 року № 14-рп/2003 (справа про 

врахування тяжкості злочину при застосуванні запобіжного заходу) [265]; від 

11.12.2007 року № 11-рп/2007 (справа щодо офіційного тлумачення положень 

пункту 8 частини 3 статті 129 Конституції України, частини 2 статті 383 

Кримінально-процесуального кодексу України) [266]; від 30.06.2009 року № 

16-рп/2009 (справа щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень частин 7, 9, пункту 2 частини 16 статті 236-8 

Кримінально-процесуального кодексу України) [267]; від 20.10.2011 року № 

12-рп/2011 (справа щодо офіційного тлумачення положення частини третьої 

статті 62 Конституції України) [268]; від 14.12.2011 року № 19-рп/2011 

(справа про оскарження бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо 

заяв про злочини) [269]; від 18.01.2012 року № 1-рп/2012 (справа про 

ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної 

справи) [270]; від 23.11.2017 року № 1-р/2017 (справа щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) положення третього речення 

частини третьої статті 315 Кримінального процесуального кодексу України) 

[40]; від 24.04.2018 року № 3-р/2018 (справа щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) частини шостої статті 216 Кримінального 

процесуального кодексу України) [271]. 

Вважаємо, за необхідне дослідити кожне з вищенаведених рішень КСУ 

спеціального характеру щодо конституційності чи тлумачення норм 
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кримінального процесуального права більш детально та простежити їх вплив 

на функціонування кримінальної юрисдикції. 

Так, у рішенні від 11.04.2000 року № 4-рп/2000 КСУ пояснив, що 

положення частини 1 статті 86 Конституції України, частини 1 статті 12 та 

частин 1, 2 статті 19 ЗУ «Про статус народного депутата України» від 17 

листопада 1992 року № 2790-XII треба розуміти так, що народний депутат 

України не має права звертатися до органів прокуратури і прокурорів з 

вимогами, пропозиціями чи вказівками у конкретних справах з питань 

підтримання державного обвинувачення в суді, представництва інтересів 

громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом, нагляду за 

додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання і досудове слідство, нагляду за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших 

заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян, а також до слідчих прокуратури з питань досудового слідства у 

конкретних кримінальних справах.  

КСУ у рішенні від 20.03.2002 року № 4-рп/2002 також зазначив, що 

положення частини 1 статті 86 Конституції України, а також частини 2 статті 

15 та частини 1 статті 16 ЗУ «Про статус народного депутата України» від 

17.11.1992 року №2790-XII в редакції ЗУ від 22.03.2001 року №2328-ІІІ треба 

розуміти так, що народний депутат України не має права звертатися до 

органів і посадових осіб, що здійснюють функції дізнання і досудового 

слідства, з вимогами і пропозиціями з питань, які стосуються проведення 

дізнання та досудового слідства у конкретних кримінальних справах. Адже, 

питання проведення дізнання, досудового слідства у конкретних 

кримінальних справах, як зазначив Конституційний Суд України, є саме 

такими, що пов'язані зі здійсненням правосуддя у конкретних справах. Ці дії 

передбачені процесуальним законом і здійснюються лише уповноваженими 

на це законом посадовими особами і у визначений законом спосіб. Звернення 
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у будь-якій формі до працівника органу дізнання чи слідчого з метою впливу 

на виконання ним службових обов'язків заборонено чинним законодавством. 

У рішенні від 16.11.2000 року № 13-рп/2000 КСУ розтлумачив, що 

положення частини 1 статті 59 Конституції України про те, що «кожен є 

вільним у виборі захисника своїх прав», треба розуміти як конституційне 

право підозрюваного, обвинуваченого і підсудного при захисті від 

обвинувачення та особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності, з метою отримання правової допомоги вибирати 

захисником своїх прав особу, яка є фахівцем у галузі права і за законом має 

право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної 

особи. При цьому, положення частини 2 статті 59 Конституції України про 

те, що «для забезпечення права на захист від обвинувачення... в Україні діє 

адвокатура», треба розуміти як одну із конституційних гарантій, що надає 

підозрюваному, обвинуваченому і підсудному можливість реалізувати своє 

право вільно вибирати захисником у кримінальному судочинстві адвоката – 

особу, яка має право на заняття адвокатською діяльністю. 

Це рішення КСУ неодноразово застосовувалось на практиці судами. 

Так, наприклад, з посиланням на рішення КСУ від 16.11.2000 року № 13-

рп/2000, Бершадський районний суд Вінницької області постановою від 

21.12.2011 року у справі № 1-248/11 [272] допустив фахівця у галузі права, 

який не був адвокатом, до участі в розгляді кримінальної справи в якості 

захисника. На нашу думку, цим рішенням суду було належним чином 

забезпечено право обвинуваченого на вільний вибір захисника своїх прав. 

Водночас, слід зауважити, що на момент прийняття рішення КСУ від 

16.11.2000 року № 13-рп/2000 була відсутня чітка норма національного 

законодавства, щодо визначення захисника в кримінальному процесі та щодо 

залучення фахівця у галузі права в якості захисника, на відміну від діючого 

КПК України, яким чітко визначено, що захист в кримінальному процесі 

здійснює адвокат, та визначає вимоги, за яких умов може бути допущено 

адвоката як захисника в кримінальному процесі. 
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Рішенням від 30.01.2003 року № 3-рп/2003 КСУ визнав такими, що 

відповідають Конституції України (є конституційними), такі положення 

Кримінально-процесуального кодексу України: 1) частини 3 статті 120 про 

можливість продовження строку досудового слідства лише у виняткових 

випадках; 2) частини 6 статті 234, частини 3 статті 236, згідно з якими скарги 

на постанови слідчого, прокурора про притягнення як обвинуваченого 

розглядаються судом першої інстанції при попередньому розгляді справи або 

при розгляді її по суті.  

Водночас, вказаним рішенням також визнано такими, що не 

відповідають Конституції України (є неконституційними), положення 

частини 6 статті 234, частини 3 статті 236 Кримінально-процесуального 

кодексу України, які унеможливлюють розгляд судом на стадії досудового 

слідства скарг на постанови слідчого, прокурора стосовно приводів, підстав і 

порядку порушення кримінальної справи щодо певної особи. 

Це рішення КСУ також мало практику правозастосування. Наприклад, 

у кримінальній справі № 4/292/12 Особа_1 звернувся до суду зі скаргою, в 

якій просив визнати дії прокурора незаконними та зобов’язати останнього 

розглянути його заяву згідно до статті 97 КПК України та надати копію 

процесуального рішення за результатами розгляду його заяви. 

Свердловський міський суду Луганської області своєю постановою від 

10.07.2012 року скаргу Особа_1 залишив без задоволення, мотивуючи своє 

рішення тим, що відповідно до статті 12 ЗУ «Про прокуратуру» та статті 236 

КПК України (в редакції 1960 року), прийняте прокурором рішення може 

бути оскаржено вищестоящому прокурору, а в передбачених Законом 

випадках, до суду. Суд також зазначив, що скарга на дії прокурора 

розглядається судом першої інстанції при попередньому розгляді справи її по 

суті, якщо інше не передбачено КПК України. 

Разом з тим, Апеляційний суд Луганської області в ухвалі від 

25.02.2013 року у справі № 4/292/12 [273] вказав, що відповідно до частини 2 

статті 236 КПК України та згідно Рішення КСУ від 30.01.2003 року № 3-



152 

рп/2003 року, дії прокурора можуть бути оскаржені до суду, а тому, 

посилання в постанові від 10.07.2012 року на те, що КПК (в редакції 1960 

року) не передбачає оскарження дій прокурора або його бездіяльність до 

суду, являються такими, що не відповідають вимогам кримінально-

процесуального закону в редакції 1960 року. Апеляційний суд дійшов 

висновку, що постанову суду від 10.07.2012 року належить скасувати як 

незаконну, з направленням матеріалів на новий судовий розгляд, під час 

якого необхідно розглянути її з неухильним дотриманням норм кримінально-

процесуального закону і прийняти законне та обґрунтоване рішення. 

КСУ у рішенні від 08.07.2003 року № 14-рп/2003 визнав таким, що 

відповідає Конституції України (є конституційним), положення статті 150 

Кримінально-процесуального кодексу України, згідно з яким при вирішенні 

питання про застосування запобіжного заходу разом з іншими обставинами 

враховується тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється, 

обвинувачується особа. Таке рішення мотивовано тим, що системний аналіз 

статей 148, 149, 150, 155 Кримінально-процесуального кодексу України 

свідчить про те, що стаття 150 не визначає підстав для застосування 

запобіжного заходу і стосується виключно обставин (що, зокрема, випливає з 

самої назви статті), які повинні враховуватись при обранні запобіжного 

заходу в кожному конкретному випадку незалежно від його виду (підписка 

про невиїзд, взяття під варту тощо). Перелік цих обставин не є вичерпним і 

при застосуванні запобіжного заходу враховуються як тяжкість злочину, у 

вчиненні якого особа підозрюється, обвинувачується, так й інші обставини. 

Тобто, взяття під варту як один із видів запобіжного заходу може бути 

застосоване за умов, визначених частиною 1 статті 155 Кримінально-

процесуального кодексу України, та за наявності достатніх підстав, 

передбачених статтею 148 Кримінально-процесуального кодексу України. 

При цьому, слід брати до уваги, що тяжкість злочину законом не 

визначається як підстава для застосування будь-якого виду запобіжного 

заходу, а не тільки взяття під варту. 
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У рішенні від 11.12.2007 року № 11-рп/2007 КСУ висловив правову 

позицію, згідно якої положення пункту 8 частини 3 статті 129 Конституції 

України «забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення 

суду, крім випадків, встановлених законом» у системному зв'язку з 

положеннями частини 2 статті 383 КПК України необхідно розуміти як таке, 

що надає право перевіряти в касаційному порядку рішення місцевих та 

апеляційних судів щодо постанов про відмову в порушенні кримінальної 

справи, за винятком випадків, встановлених законом. 

Конституційний Суд України у цій справі дійшов висновку, що 

рішення місцевих та апеляційних судів у справах публічного і приватного 

обвинувачення, якими залишено без задоволення скарги на постанови про 

відмову в порушенні кримінальної справи, є такими, що перешкоджають 

подальшому провадженню у справі, оскільки виключають можливість 

порушення кримінальної справи, проведення досудового слідства (дізнання), 

її судового розгляду по суті, ухвалення вироку та вчинення інших 

процесуальних дій, а тому вони повинні перевірятися в касаційному порядку. 

Рішенням КСУ від 30.06.2009 року № 16-рп/2009 визнано такими, що 

не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення 

статті 236-8 Кримінально-процесуального кодексу України, яке 

уповноважувало суд розглядати справу щодо оскарження постанови про 

порушення кримінальної справи за відсутності в судовому засіданні 

прокурора, зокрема, положення частин 7, 9, пункту 3 частини 12, пункту 2 

частини 16 статті 236-8 Кримінально-процесуального кодексу України. 

Посилаючись на це рішення, наприклад, Апеляційний суд 

Дніпропетровської області ухвалою від 19.09.2011 року у справі №10-1-

407/11 [274] скасував постанову Васильківського районного суду 

Дніпропетровської області від 05.09.2011 року про задоволення скарги 

Особа_3 та скасування постанови прокурора про порушення кримінальної 

справи щодо Особа_3, обґрунтовуючи своє рішення тим, що суд першої 

інстанції ухвалюючи рішення послався на норму закону, зокрема частину 7 
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статті 236-8 КПК України, яка рішенням КСУ № 16-рп/2009 від 30.06.2009 

року визнана неконституційною та втратила чинність. 

У рішенні від 20.10.2011 року № 12-рп/2011 КСУ вказав, що в аспекті 

конституційного подання Служби безпеки України щодо суб'єктів одержання 

доказів у кримінальній справі в результаті здійснення оперативно-розшукової 

діяльності положення першого речення частини 3 статті 62 Конституції 

України, відповідно до якого обвинувачення не може ґрунтуватися на 

доказах, одержаних незаконним шляхом, слід розуміти так, що 

обвинувачення у вчиненні злочину не може ґрунтуватися на фактичних 

даних, одержаних в результаті оперативно-розшукової діяльності 

уповноваженою на те особою без дотримання конституційних положень або 

з порушенням порядку, встановленого законом, а також одержаних шляхом 

вчинення цілеспрямованих дій щодо їх збирання і фіксації із застосуванням 

заходів, передбачених ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність», особою, 

не уповноваженою на здійснення такої діяльності. 

Використовуючи правову позицію, висловлену в цьому рішенні КСУ, 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ в ухвалі від 26.03.2015 року у справі № 5-832км15 [275], з урахуванням 

офіційного тлумачення положень частини 3 статті 62 Конституції України, 

викладених у рішенні КСУ від 20.10.2011 року № 12-рп/2011, визнав 

недопустимими частину доказів, зокрема ті докази, які були одержані 

шляхом вчинення цілеспрямованих дій щодо їх збирання і фіксації із 

застосуванням заходів, передбачених ЗУ «Про оперативно-розшукову 

діяльність» особою, не уповноваженою на здійснення такої діяльності. А 

також ухвалено, що посилання суду на ці докази підлягають виключенню як 

з мотивувальної частини вироку, так і з ухвали суду апеляційної інстанції. 

У постанові від 12.04.2018 року у справі № 366/1400/15-к Касаційний 

кримінальний суд у складі Верховного Суду [276] погодився з висновком 

суду першої інстанції про те, що відеозаписи, які містяться на лазерному 

компакт-диску, не можуть бути використані як доказ у даній справі (у 
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відповідності до рішення Конституційного Суду України № 12-рп/2011 від 

20.10.2011 року), оскільки здобуті з порушенням вимог КПК України, а тому 

являються недопустимим доказом. Адже походження вказаного лазерного 

компакт-диску невідоме, в матеріалах кримінального провадження відсутня 

інформація про його отримання (вилучення) органами досудового 

розслідування в установленому КПК порядку. Цей диск був наданий 

потерпілою, тобто був отриманий органом досудового розслідування без 

ухвали слідчого судді та без дотримання вимог частини 1 статті 100 КПК 

України. З урахуванням вищевказаного та інших доводів ККС залишив без 

зміни рішення судів попередніх інстанцій, якими Особу_3 було визнано 

невинуватим у пред’явленому обвинуваченні за частиною 1 статті 185 КК 

України та виправдано за недоведеністю, що кримінальне правопорушення 

вчинене обвинуваченим. 

У рішенні від 14.12.2011 року № 19-рп/2011 КСУ розтлумачив, що 

положення статті 97 Кримінально-процесуального кодексу України в 

системному зв’язку з положеннями частини 2 статті 55 Конституції України, 

частини 3 статті 110, частини 5 статті 234, частини 2 статті 236 КПК України, 

частини 2 статті 2, пункту 2 частини третьої статті 17 КАС України 

необхідно розуміти так, що скарги осіб стосовно прийняття рішень, вчинення 

дій або допущення бездіяльності суб’єктом владних повноважень щодо заяв і 

повідомлень про вчинені або підготовлювані злочини суди повинні 

розглядати і вирішувати у кримінальному судочинстві. 

У вказаному рішення КСУ ще раз звернув увагу на те, шо право на 

судовий захист належить до основних, невідчужуваних прав і свобод людини 

і громадянина, а недосконалість інституту судового контролю за досудовим 

слідством не може бути перепоною для оскарження актів, дій чи 

бездіяльності посадових осіб органів державної влади. На думку КСУ 

системний аналіз положень КПК України, зокрема тих, які визначають його 

завдання та унормовують порядок оскарження рішень чи дій суб'єктів 

владних кримінально-процесуальних повноважень, дає підстави для 
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висновку про можливість оскарження до суду не тільки рішень і дій 

прокурора, слідчого, органу дізнання, але й їхньої бездіяльності. 

КСУ рішенням від 18.01.2012 року № 1-рп/2012 визнав такими, що 

відповідають Конституції України (є конституційними), положення частин 6, 

7 статті 218 КПК України в редакції ЗУ «Про внесення змін до статті 218 

Кримінально-процесуального кодексу України щодо ознайомлення 

обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи» від 

08.04.2011 року № 3228-VI. КСУ дійшов висновку, що ознайомлення 

обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних 

строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у 

статті 2 КПК України. Це, з одного боку, забезпечує реалізацію прав і свобод 

людини і громадянина, а з іншого – вимагає від особи відповідальної 

поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб 

(зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому. Можливість встановлення 

строків для ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами 

справи незалежним та неупередженим судом передбачена частиною 7 статті 

218 КПК України, на думку КСУ, є способом гарантування права 

обвинуваченого на захист своїх прав і свобод судом та на апеляційне 

оскарження рішення суду. 

У рішенні від 23.11.2017 року № 1-р/2017 КСУ визнано таким, що не 

відповідає Конституції України (є неконституційним), положення третього 

речення частини 3 статті 315 КПК України. У цьому рішенні КСУ висловив 

правову позицію, згідно якої продовження судом під час підготовчого 

судового засідання застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження щодо запобіжних заходів у виді домашнього арешту та 

тримання під вартою за відсутності клопотань прокурора порушує принцип 

рівності усіх учасників судового процесу, а також принцип незалежності та 

безсторонності суду, оскільки суд стає на сторону обвинувачення у 

визначенні наявності ризиків за статтею 177 КПК України, які впливають на 

необхідність продовження домашнього арешту або тримання під вартою на 
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стадії судового провадження у суді першої інстанції. Коли суддя (за 

відсутності клопотань сторін (прокурора) ініціює питання продовження 

тримання обвинуваченого під вартою або домашнім арештом, він виходить 

за межі судової функції і фактично стає на сторону обвинувачення, що є 

порушенням принципів незалежності і безсторонності судової влади. 

Враховуючи цей підхід, орган конституційної юстиції, наприклад, 

Київський апеляційний суд ухвалою від 27.11.2019 року у справі № 

757/50441/19-к [277], скасовуючи ухвалу Печерського районного суду м. 

Києва в частині продовження строку тримання під вартою, вказав, що суд 

першої інстанції під час підготовчого судового засідання у даному 

кримінальному провадженні, керуючись частиною 3 статті 315 КПК України, 

зокрема положеннями третього речення зазначеної статті, які визнані 

неконституційними, вирішив питання про продовження обвинуваченому 

Особа_1 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, що є істотним 

порушенням вимог кримінального процесуального закону, і відповідно до 

пункту 3 частини 1 статті 409 КПК є підставою для скасування такого 

рішення. 

Рішенням від 24.04.2018 року № 3-р/2018 КСУ визнав такою, що не 

відповідає Конституції України (є неконституційною), частину 6 статті 216 

КПК України. У цьому рішенні КСУ зазначає, що встановлена частиною 6 

статті 216 Кодексу підслідність злочинів, учинених на території або в 

приміщеннях Державної кримінально-виконавчої служби України (далі – 

Служба) у взаємозв’язку з відповідним нормативно-правовим регулюванням 

щодо функціонування слідчих органів Служби, не здатна забезпечити 

здійснення ефективного розслідування порушень конституційних прав 

людини на життя та повагу до її гідності, що унеможливлює виконання 

державою її головного конституційного обов’язку – утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини. 

Водночас, впровадження належної системи захисту життя, здоров’я та 

гідності людини передбачає забезпечення ефективного розслідування фактів 
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позбавлення життя та неналежного поводження, у тому числі й щодо осіб, які 

перебувають у місцях позбавлення волі під повним контролем держави. При 

цьому, ефективність такого розслідування вимірюється його повнотою, 

всебічністю, оперативністю, незалежністю тощо. Незалежність розслідування 

порушень прав людини на життя та повагу до її гідності у місцях 

позбавлення волі означає насамперед те, що з погляду безстороннього 

спостерігача не має існувати жодних сумнівів щодо інституційної 

(ієрархічної) незалежності державного органу (його службових осіб), 

уповноваженого здійснювати офіційне розслідування таких порушень. У 

цьому аспекті КСУ констатував, що не може бути досягнуто незалежності 

розслідування, якщо компетентний державний орган (його службові особи) 

інституційно залежить від органу (його службових осіб), якому 

підпорядковано систему місць позбавлення волі та який несе 

відповідальність за її функціонування. 

Серед висновків КСУ, які вплинули на належне забезпечення прав 

учасників кримінального провадження слід виділити такі. 

КСУ у висновку від 30.10.2003 року №1-в/2003 [278] визнав такими, 

що не передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і 

громадянина зміни до частини 3 статті 29 КУ щодо скорочення з сімдесяти 

двох до сорока восьми годин граничний строк тримання особи під вартою без 

вмотивованого рішення суду, коли такий захід застосовано у разі нагальної 

необхідності запобігти злочинові чи його припинити, та доповнення статті 59 

КУ положенням про те, що порядок та способи надання правової допомоги 

визначаються законом, є таким, що не передбачає скасування чи обмеження 

прав і свобод людини і громадянина. Вказані зміни та доповнення мали 

позитивний вплив на посилення конституційних гарантій права людини на 

свободу та особисту недоторканність. 

Також необхідно згадати й висновок від 31.10.2019 року № 4-в/2019 

[279], в пункті 2.2.1 якого Конституційний Суд України наголосив, що 

поняття «надання професійної правничої допомоги» не тотожне поняттю 



159 

«представництво особи в суді». Надання професійної правничої допомоги 

здійснюють адвокати, натомість представництво особи у суді може бути 

здійснене за вибором особи адвокатом або іншим суб’єктом. З аналізу 

частини першої статті 131-2 Конституції України у системному зв’язку з її 

статтею 59 випливає позитивний обов’язок держави, який полягає в 

гарантуванні участі адвоката у наданні професійної правничої допомоги 

особі з метою забезпечення її ефективного доступу до правосуддя за рахунок 

коштів держави у випадках, передбачених законом. Відповідно КСУ дійшов 

висновку, що запропоновані розділом І Законопроекту зміни до Конституції 

України розширюють можливості здійснення представництва в суді. Ми 

можемо відмітити, що в наведеному висновку КСУ визнання запропонованих 

змін до статті 131-2, підпункту 11 пункту 16-1 розділу ХV «Перехідні 

положення» КУ такими, що відповідають вимогам частини 1 статті 157 КУ, 

було спрямовано на забезпечення права на доступ до суду та на ефективний 

засіб захисту учасників кримінального провадження, за рахунок чого було 

здійснено належну охорону прав учасників кримінального провадження. 

Проведений аналіз постановлених КСУ рішень та висновків дає 

підстави для висновку про те, що зазначені акти мали і мають значний вплив 

на широке коло кримінальних процесуальних правовідносин, мають 

наслідком належне правозастосування судовими органами, що, в свою чергу, 

сприяє підвищенню рівня забезпеченості прав учасників кримінального 

провадження. 

Ми переконані, що для того, щоб з’ясувати вплив рішень та висновків 

Конституційного Суду України на забезпечення прав учасників 

кримінального провадження та осягнути їх роль у відповідному правовому 

механізмі, окрім їх аналізу, також необхідно дослідити проблематику 

правової природи цих актів КСУ. 

Так, аналізуючи наукові дослідження щодо правової природи актів 

Конституційного Суду України, ми дійшли висновку, що є різні підходи до її 
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розуміння. На нашу думку, найбільш поширеними підходами щодо правової 

природи актів КСУ є нормативний та прецедентний.  

Представники першого з окреслених підходів наполягають на 

нормативній природі актів КСУ, оскільки такі акти приймаються спеціально 

уповноваженим органом, з дотриманням встановлених форми і процедури, є 

обов’язковими до виконання всіма суб’єктами, що їх застосовують, а також 

остаточними й такими, що не підлягають оскарженню. Наприклад, В.Й. 

Данко наголошує, що уся сукупність ознак актів Конституційного Суду 

України визначає певні особливості, притаманні органу конституційної 

юрисдикції в його практичній діяльності. Аналізуючи реальний вплив Суду 

на відносини в державі, науковець зробив висновок, що акти КСУ мають 

нормативний, регулювальний характер і так створюють відповідні правові 

наслідки, а також спрямовані на врегулювання відносин, які складаються в 

державі та суспільстві [280, c.14]. Підтримуючи таку позицію, Р. Мартинюк 

справедливо вказує, що Конституційний Суд України як контролюючий 

орган сам непідконтрольний і непідзвітний будь-якому органу державної 

влади, особливо стосовно прийнятих рішень щодо офіційного тлумачення, 

які є остаточними й не підлягають оскарженню, рівною мірою є 

обов’язковими до виконання; невиконання рішень та недодержання 

висновків Конституційного Суду України тягнуть за собою відповідальність 

згідно із законом [281, с.6-7]. М.В. Тесленко підкреслює, що, вносячи істотні 

зміни до чинного масиву норм права, Конституційний Суд бере участь у 

правотворчості. Його рішення про визнання законів та інших правових актів 

або їх окремих положень неконституційними тягнуть за собою їх скасування, 

а отже, ці рішення підпадають навіть під формальне визначення нормативних 

правових актів [282, с.7-8]. Враховуючи норми права, які зобов’язують 

державні органи, в тому числі і суди загальної юрисдикції, керуватись 

рішеннями Конституційного Суду України, навіть ставлять їх на один рівень 

з Конституцією України, складно не погодитися з такими висновками.  
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Справедливим буде навести і позиції противників теорії нормативності 

актів Конституційного Суду. Так, В. Шаповал зазначає, що рішення та 

висновки Конституційного Суду України не можуть мати характеру 

нормативно-правових актів, які здатні активно регулювати суспільні 

відносини. Конституція й законодавство чітко визначають компетенцію 

Конституційного Суду України, і вона не передбачає нормотворчості, крім 

тої, що пов’язана з регламентацією частини питань організації його 

внутрішньої роботи [283, c.29]. Таке зауваження є доречним і таким, що 

необхідно враховувати при здійсненні дослідження природи актів 

Конституційного Суду України, адже ані Конституція, ані закон не 

передбачають нормотворчої функції Конституційного Суду України.  

Водночас, ми переконанні, що діяльність Конституційного Суду 

України, а саме здійснення ним конституційного правосуддя, надає 

можливість реалізовувати органу конституційної юстиції свої повноваження, 

передбачені Конституцією України, навіть, якщо результатом такої 

діяльності є часткове нормотворення, а точніше тлумачення норм, яке лише 

уточнює, але не створює нові правоположення. Наприклад, В.А. Гергелійник 

вважав, що акти тлумачення Конституційного Суду України не можуть 

розглядатися як самостійні джерела права. Вони є інтерпретаційними актами, 

мають допоміжний характер і можуть бути застосовані лише у зв’язку із 

застосуванням відповідної норми [284, с.14]. Ми підтримуємо наведену 

позицію, і вважаємо за доцільне розглядати акти Конституційного Суду 

України як інтерпретаційні, тобто такі, що являються нормативними лише за 

змістом і не передбачають зовнішньої форми нормативного акту. 

Також слід згадати і позиції науковців, які захищають прецедентність 

відповідних актів. Слушну думку висловлює О. Марцеляк, вказуючи, що 

правові позиції вітчизняного Конституційного Суду, які він висловлює у 

своїх актах, мають обов’язкову силу прецедентного характеру й повинні 

застосовуватися не тільки під час вирішення всіх наступних справ, а й щодо 

всіх інших осіб, оскільки Конституційний Суд України ухвалює рішення, які 



162 

є обов’язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть 

бути оскаржені [285, c.120]. На думку С. Шевчука, правові позиції 

конституційного суду, які він висловлює у своїх актах, дуже подібні до racio 

decidendi, який відповідно до доктрини прецеденту фіксує правову основу, 

що має силу закону, та повинен застосовуватися не тільки при вирішенні всіх 

наступних справ, а й щодо всіх інших осіб, а не тільки сторін у певній справі 

[286, c.179]. 

На противагу підходу щодо прецедентного характеру актів КСУ, 

Р. Мартинюк аргументує, що створення Конституційним Судом України 

прецеденту неможливе з огляду на поняття прецеденту як рішення суду в 

конкретній справі, що визнається обов’язковим під час розгляду судами в 

майбутньому аналогічних справ. Науковець вважає, що оскільки акти 

Конституційного Суду є обов’язковими для всіх, то мова йде не про 

аналогічну ситуацію чи про фактичний бік справи, а про правовий зміст 

закону, що підлягає застосуванню [281, с.4]. 

Разом з тим, О.М. Ярошенко звертає увагу, що акти КСУ є 

прецедентами виключно конституційного правосуддя. Оскільки останнє 

здійснюється в рамках конституційного судочинства єдиним судом – 

Конституційним, то для всіх інших судів ці рішення не є прецедентами, тому 

що жоден суд не розглядає аналогічних справ. Правові позиції КСУ не є 

звичайними судовими прецедентами, а прецедентами тлумачення, при цьому 

інші суди повинні слідувати аналогічному застосуванню [287, с.61]. 

Варто згадати й інші теорії і гіпотези, які наводять пояснення правової 

природи актів Конституційного Суду України. Доречним буде згадати 

позицію О.В. Нікольської, яка захищала правозастосовну природу таких 

актів. Якщо розглядати рішення Конституційного Суду України щодо 

визнання правових актів неконституційними з цього погляду, то такі рішення 

в більшості своїх ознак відповідають саме такій його природі. Серед 

аргументів варто зазначити нормативну основу прийняття таких рішень – 

Конституція України та Закон України «Про Конституційний Суд України», 
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відповідно до яких орган конституційної юрисдикції прямо не 

уповноважений приймати нормативно-правові акти, на відміну від суб’єкта 

правотворчості; рішення приймаються у питаннях, із яких Суд не може 

проявити ініціативу, тобто лише суб’єкт звернення по суті визначає коло та 

предмет питань, які варто вирішити Конституційному Суду України. Це дає 

змогу припустити, що акти Конституційного Суду України – це 

правозастосовні акти [288]. Ми ж вважаємо, що термін правозастосовний акт 

не вміщує усю глибину розуміння правової природи актів офіційного 

тлумачення Конституції і законів України Конституційним Судом України, 

однак, вважаємо доречним врахування такої позиції задля повноти розкриття 

суті природи відповідних актів.  

Досліджуючи правову природу рішень та висновків КСУ, неможливо 

залишити поза увагою питання щодо їх юридичної сили. Специфіка 

юридичної сили актів Конституційного Суду виявляється у їх обов’язковості, 

остаточності та неможливості оскарження, а також у правових наслідках. 

Вимога щодо обов’язковості, остаточності та неможливості оскарження 

рішень та висновків КСУ закріплена у статті 151-2 Конституції України, 

підпункті «в» пункту 4 частини 1 статті 89 та підпункту «е» пункту 4 частини 

1 статті 90 ЗУ «Про Конституційний Суд України». Стаття 97 ЗУ «Про 

Конституційний Суд України» надає Суду можливість у рішенні, висновку 

встановити порядок і строки їх виконання, а також зобов’язати відповідні 

державні органи забезпечити контроль за виконанням рішення, додержанням 

висновку. Крім того, Суд наділений правом вимагати від відповідних органів 

письмове підтвердження виконання рішення, додержання висновку. Посилює 

вимогу обов’язковості й стаття 98 ЗУ «Про Конституційний Суд України», 

яка містить припис, що за невиконання рішень та недодержання висновків 

Суду настає відповідальність згідно із законом. Як слушно зазначає 

В.В. Городовенко, принцип обов’язковості судових рішень надає їм 

властивості закону по справі, у якій вони постановлені [289, с.163]. 
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Конституційний Суд України у рішенні від 2 грудня 2019 року № 11-

р/2019 у справі щодо офіційного тлумачення положень статті 151-2 

Конституції України [256] вказав, що обов’язковість, остаточність та 

неможливість оскарження ухвалених Конституційним Судом України актів 

за наслідками розгляду справ пов’язані з виключними повноваженнями 

органу конституційної юрисдикції. У вказаній справі КСУ дійшов висновку, 

що відповідно до приписів статті 151-2 Конституції України не можуть бути 

оскаржені будь-які рішення Конституційного Суду України незалежно від їх 

юридичної форми (виду), ухвалені ним як з питань, пов’язаних зі 

здійсненням ним конституційного провадження, так і з питань, пов’язаних із 

забезпеченням належної організації діяльності Конституційного Суду 

України та реалізацією конституційно-правових гарантій незалежності і 

недоторканності суддів Конституційного Суду України. Це зумовлюється 

особливим конституційним статусом Конституційного Суду України, 

юридичною природою його рішень, а також надзвичайною важливістю 

покладених на нього функцій та завдань, пов’язаних із забезпеченням 

верховенства Конституції України. Однак Конституційний Суд України 

може переглянути індивідуальні акти, ухвалені ним з підстав, передбачених 

частиною другою статті 149-1 Конституції України. Такий перегляд має 

здійснюватися з дотриманням вимог, встановлених частиною третьою статті 

149-1 Конституції України для ухвалення таких актів. 

Обов’язковість, остаточність та неможливість оскарження актів 

Конституційного Суду України породжують певні правові наслідки. 

Конституційний Суд України у своїх рішеннях неодноразово висловлював 

юридичні позиції щодо правових наслідків рішень та висновків 

Конституційного Суду України, зокрема: 

- висновок Конституційного Суду України матиме значення гарантії 

додержання встановленого порядку внесення змін до Конституції України та 

стабільності Конституції України тільки за умови його обов’язковості для 
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Верховної Ради України (абзац 9 пункту 2 мотивувальної частини Рішення 

від 9 червня 1998 року № 8-рп/98) [290]; 

- рішення Конституційного Суду України, незалежно від того 

визначено в них порядок і строки їх виконання чи ні, є обов’язковими до 

виконання на всій території України; органи державної влади, органи 

Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, 

підприємства, установи, організації, посадові та службові особи, громадяни 

та їх об’єднання, іноземці, особи без громадянства повинні утримуватись від 

застосування чи використання правових актів або їх положень, визнаних 

неконституційними; рішення Конституційного Суду України мають пряму 

дію і для набрання чинності не потребують підтверджень з боку будь-яких 

органів державної влади; обов’язок виконання рішення Конституційного 

Суду України є вимогою Конституції України, яка має найвищу юридичну 

силу щодо всіх інших нормативно-правових актів; додаткове визначення у 

рішеннях, висновках Конституційного Суду України порядку їх виконання 

не скасовує і не підміняє загальної обов’язковості їх виконання (абзаци 2, 3, 6 

пункту 4 мотивувальної частини Рішення від 14 грудня 2000 року № 15-

рп/2000) [291]; 

- закони, інші правові акти або їх окремі положення, визнані 

неконституційними, не можуть бути прийняті в аналогічній редакції, 

оскільки рішення Конституційного Суду України є «обов’язковими до 

виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені»; 

повторне запровадження правового регулювання, яке Конституційний Суд 

України визнав неконституційним, дає підстави стверджувати про 

порушення конституційних приписів, згідно з якими закони та інші 

нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і 

повинні відповідати їй (абзац 2 пункту 7 мотивувальної частини Рішення від 

8 червня 2016 року № 4-рп/2016) [292]. 

Досліджуючи юридичну силу актів КСУ, неможливо оминути 

проблематику їх місця у системі джерел права України, адже особливості 
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місця актів Конституційного Суду в ієрархії правових джерел України 

обумовлюється саме їх юридичною силою. Науковці вирізняють такі ознаки 

юридичної сили рішень та висновків КСУ: 1) верховенство і вища юридична 

сила стосовно актів загальних та актів інших судових органів; 2) скасування 

законодавчого або управлінського акта – це рішення нормативного рівня як 

акт, який стоїть вище скасованого закону (постанови) безвідносно до його 

юридичної сили; 3) кваліфікація рішень КС, яка визначається насамперед 

змістом самого спеціального законодавства; 4) особливий рівень правосуддя, 

що здійснюється органами конституційної юрисдикції, і високий соціальний 

статус учасників процесу конституційного правосуддя; 5) особлива 

юридична сила рішень, що відрізняє їх від актів загальних та актів інших 

судових органів і зближує їх з актами законодавства, надаючи характеру 

юридичного прецеденту, тобто нормативної якості [293, с.117]. 

Водночас, на доктринальному рівні відсутня єдність підходів з 

окресленого питання. Так, частина дослідників вважають що юридична сила 

рішень щодо конституційності/неконституційності акту відповідає 

юридичній силі Конституції. Наприклад, М.В. Вітрук зазначає, що юридична 

сила заключних висновків Конституційного Суду дорівнює юридичній силі 

самої Конституції, бо ні законодавець, ні будь-які інші органи публічної 

влади не можуть скасувати або змінити висновки Конституційного Суду в 

заключних рішеннях щодо конституційності законів та інших нормативних 

актів або їх окремих положень [294, с.108]. 

Є. Євграфова наполягає, що рішення Конституційного Суду України 

про визнання неконституційними законів, інших правових актів є складовою 

чинного законодавства і в ієрархії передують законам, тобто займають місце 

після Конституції України, а рішення Конституційного Суду України про 

офіційне тлумачення законів посідають таке ж місце, як і закони [295, с.67, 

68]. 

О.М. Ярошенко стверджує, що рішення стосовно конституційності 

юридичних актів за ознаками ієрархії (субординації) посідають чільне місце 
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після Конституції, оскільки метою цих рішень є захист Основного Закону 

країни. Бо вони базуються на ньому, виходять з «духу й букви» його 

положень, з його системного трактування, але не можуть змінювати 

Конституцію, її дійсний зміст. У той же час зміна Основного Закону 

легітимним шляхом з дотриманням вимог законодавства безпосередньо 

впливає на зміст рішень щодо конституційності юридичних актів і визначає 

його [287, с.56]. 

В.І. Цоклан та В.Л. Федоренко вважають, що рішенням і висновкам 

Конституційного Суду України властиві характерні риси підзаконних джерел 

конституційного права України, оскільки акти Конституційного Суду 

України юридично закріплюють суверенну волю держави в особі 

Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Основного 

Закону, водночас вони не можуть набувати силу законів, оскільки прийняття 

законів України, відповідно до Конституції України, є виключним 

повноваженням Верховної Ради України [296, с.144].   

Водночас, на нашу думку найкраще місце актів КСУ серед джерел 

права обґрунтовано у підході Т.О. Цимбалістого. Так, Т.О. Цимбалістий [297, 

с.61] здійснює розмежування рішень і висновків Конституційного Суду 

України за їх правовою природою і юридичною силою. При цьому, джерелом 

права, частиною національного законодавства України є рішення 

Конституційного Суду України з питань конституційності актів і офіційного 

тлумачення Конституції і законів України, а також висновки про 

конституційність чинних міжнародних договорів України. Тоді як інші 

висновки Конституційного Суду, а саме: про конституційність міжнародних 

договорів, які вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх 

обов’язковість, про додержання конституційної процедури розслідування і 

розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку 

імпічменту, про відповідність законопроекту про внесення змін до 

Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України, про 

порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції або 
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законів України, то вони є лише обов’язковою підставою для прийняття 

Верховною Радою України відповідних рішень, проте самостійного 

правового значення не мають. 

Підбиваючи підсумки вищенаведених підходів до розуміння правової 

природи актів Конституційного Суду України, вважаємо, що відсутність 

єдності щодо окресленого питання свідчить про особливу природу актів 

КСУ, обумовлену специфікою місця і ролі Конституційного Суду у правовій 

системі України. А тому вважаємо, що за своєю правовою природою рішення 

та висновки Конституційного Суду є правовими актами, які набувають 

характеру юридичного прецеденту та ознак нормативності, у випадках 

визначених чинним законодавством. З огляду на це, погоджуємось з думкою 

А.А. Єзерова, який говорив про унікальність правової ситуації, коли акти 

окремого органу мають у правовій системі особливий статус – таких 

властивостей немає у інших видів правових актів. Тому завжди актуальною 

буде проблема якості цих рішень та недопущенні помилок у тлумаченні [298, 

c.98].  

Що ж стосується кримінального провадження, то їх значення у 

правовому механізмі забезпечення прав учасників кримінального 

провадження обумовлюється тим, що, хоча учасники кримінального 

провадження й не можуть бути безпосередніми суб’єктами конституційного 

подання чи конституційного звернення, водночас дія рішень та висновків 

Конституційного Суду України, обумовлена їх юридичною силою, 

поширюється на всіх осіб. А тому, у випадку, якщо у межах кримінального 

провадження є необхідність застосування закону, норми якого були 

предметом розгляду КСУ, відбувається захист чи охорона прав учасників 

кримінального провадження. 

Водночас, роль актів Конституційного Суду України у правовому 

механізмі забезпечення прав учасників кримінального провадження 

визначається не просто фактом їх існування, а також тими функціями, які 

виконує єдиний орган конституційної юстиції. Як нами вже було частково 
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обґрунтовано та доведено у пункті 1.3 цієї дисертаційної роботи, специфіка 

ролі КСУ в національному правовому механізмі, з поміж іншого, обумовлена 

наділенням даного органу функціями конституційного контролю і 

тлумачення конституції, які покликанні на забезпечення прав, свобод і 

законних інтересів людини, в тому числі й учасників кримінального 

провадження. 

Насамперед вважаємо за необхідне зупинитись на понятті 

конституційного контролю. На підставі аналізу спеціалізованої юридичної 

літератури щодо змісту та сутності окресленого правого інституту, можемо 

стверджувати про наявність двох ключових підходів до розуміння поняття 

конституційного контролю, зокрема: широкого підходу та вузького. 

У широкому розумінні конституційний контроль – це діяльність 

уповноважених органів державної влади щодо встановлення, підтримання, 

зміцнення і відновлення конституційного порядку. У вузькому – це 

діяльність судових і квазісудових органів щодо перевірки, виявлення, 

визначення та усунення невідповідності нормативно-правових актів 

конституції. 

Крім того, виділяють й третій підхід, в межах якого увага 

зосереджується на змістовній складовій конституційного контролю, тоді як 

суб’єктна складова взагалі залишається поза увагою. Наприклад, М. Нудель 

вважає, що конституційний контроль (нагляд) – це перевірка законів на 

відповідність їх конституції [299, с.223]. З. Чешейко-Сохацький під 

конституційним контролем розуміє правовий інститут, метою якого є 

узгодження системи права і встановленої ієрархії норм, а також усунення 

невідповідностей актів конституції [300, с.53]. Л.Д. Воєводін і 

Д.Л. Златопольський визначали конституційний контроль як перевірку 

виконання Конституції та конституційних законів, відповідність всіх інших 

актів вищих державних органів Конституції [301]. 

Водночас, з огляду на предмет цього дисертаційного дослідження, для 

нас інтерес становить саме вузький підхід, згідно якого конституційний 
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контроль – це діяльність Конституційного Суду, метою якої є забезпечення 

верховенства дії конституції, обмеження влади та захист прав та свобод 

людини, в тому числі й учасників кримінального провадження. Зупинимось 

на деяких позиціях науковців. 

Наприклад, Д. Руссо під конституційним контролем розуміє надане 

суду повноваження контролювати відповідність конституції актів, прийнятих 

публічною владою, зокрема законів, схвалених представниками суверенного 

народу [302, с.11]. На думку науковця, існують дві причини, які зумовлюють 

існування конституційного контролю, – права людини і контроль влади. 

Обидві вони є основою для формування різносторонньої компетенції будь-

якого конституційного суду у сфері охорони і дотримання конституції [302, 

с. 34]. 

М. Савенко судовий конституційний контроль визначає як діяльність 

компетентних судових та/або спеціалізованих судових органів щодо 

перевірки, оцінки, визначення відповідності законів, інших нормативно-

правових актів Конституції і вирішення питання про їх застосування або 

щодо їх конституційності, яка здійснюється у формі судочинства і 

спрямована на забезпечення правової охорони Конституції, встановлених 

нею основ конституційного ладу, прав і свобод людини і громадянина, 

конституційної законності [303, с.180]. 

С. Пастернак, досліджуючи конституційне правосуддя в країнах 

Східної та Центральної Європи, зазначає, що, незважаючи на відмінності у 

визначеннях конституційного контролю, їх поєднує те, що конституційний 

контроль розглядається як особливий інститут, метою якого є забезпечення 

верховенства та прямої дії конституції, обмеження влади та захист прав 

людини [304, с.19]. 

Для розкриття особливостей та сутності конституційного контролю 

необхідно звернутися і до питання його класифікації. Класифікація 

конституційного контролю здійснюється на наступними критеріями. 
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За обов’язковістю проведення конституційний контроль поділяють на 

обов’язковий і факультативний. У першому випадку правовий акт 

обов’язково підлягає конституційному контролю [305, с.154]. Так, 

Конституційний Суд України відповідно до статті 159 Конституції України 

здійснює обов’язковий контроль законопроектів про внесення змін до 

Конституції України. Згідно приписів цієї статті Верховна Рада України 

може розпочинати розгляд законопроекту про внесення змін до Конституції 

України виключно за наявності висновку КСУ щодо відповідності 

законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України. 

Факультативний контроль, тобто обов’язковість якого чітко не 

врегульована законом, здійснюється у випадках заявленої ініціативи суб’єкта 

права на конституційне подання, конституційне звернення чи конституційну 

скаргу з дотриманням порядку визначеного законодавством. 

За часом проведення конституційний контроль може бути попереднім 

або наступним. Попередній (превентивний) конституційний контроль 

означає, що акт перевіряється на відповідність конституції до набрання ним 

чинності. В Україні попередній конституційний контроль запроваджено 

статтею 159 Конституції України та здійснюється щодо законопроектів про 

внесення змін до Конституції України. Крім того, вважаємо, що до даного 

виду контролю також слід відносити й розгляд справ про: відповідність 

Конституції України міжнародного договору, що вноситься до Верховної 

Ради України для надання згоди на його обов’язковість (пункт 1 частини 1 

статті 53 ЗУ «Про Конституційний Суд України») та відповідність 

Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для 

винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою (пункт 2 

частини 1 статті 53 ЗУ «Про Конституційний Суд України»). 

Наступний конституційний контроль – це перевірка КСУ 

конституційності чинних правових актів. Деякі науковці, наприклад 

М. Савенко [303, с.183], вважають, що проблемою наступного 

конституційного контролю є необмеженість його у часі, тобто він може бути 
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проведений через десятки років, що суперечить принципам розумності, 

правової визначеності та правової певності. Проте, ми не можемо погодитись 

з таким твердженням, адже правовідносини є динамічним явищем, а не 

статичним, а тому зазнають істотних змін у процесі еволюції уявлень про 

право і державу, що в свою чергу зумовлює необхідність їх перегляду та 

приведення у відповідність до існуючої реальності. 

Я. Закшевська наступний контроль поділяє на універсальний та 

обмежений. Так, універсальний конституційний контроль означає, що право 

ініціативи належить кожному уповноваженому суб’єкту щодо кожної норми 

права, що підлягає контролю конституційним судом. Обмежений 

конституційний контроль полягає в тому, що органи виконавчої влади мають 

право звертатися до конституційного суду тільки щодо певних актів [306, 

с.88]. Наприклад, ЗУ «Про Конституційний Суд України», закріплюючи три 

можливі форми звернення до Суду та їх підстави, чітко встановлює 

визначене коло суб’єктів уповноважених на звернення до Суду. 

За формою конституційний контроль поділяють на абстрактний і 

конкретний. Так, конкретний контроль пов’язаний з певною судовою 

справою, в межах якої оспорюється конституційність застосування певних 

норм чи актів. Абстрактний контроль передбачає перевірку конституційності 

акта або норми, яка не пов’язана з будь-якою конкретною судовою справою. 

КСУ здійснює конкретний конституційний контроль у справах за 

конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному 

судовому рішенні в її справі закон України (його окремі положення) 

суперечить Конституції України. Абстрактний конституційний контроль 

здійснюється у решті справ. 

Залежно від дії акту органу конституційної юстиції в часі розрізняють 

два види конституційного контролю ex tune (рішення про неконституційність 

нормативно-правового акту чи його окремої частини має зворотну силу) та ex 

nune (рішення про неконституційність нормативно-правового акту чи його 

окремої частини не має зворотної сили). 
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В Україні існує другий вид конституційного контролю – ex nune, 

оскільки згідно частини 2 статті 152 Конституції України закони, інші акти 

або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність 

з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх 

неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не 

раніше дня його ухвалення. 

За змістом конституційний контроль поділяють на формальний 

(перевірка актів положенням конституції щодо відповідності процедури їх 

розгляду, ухвалення або набрання ними чинності) та матеріальний (перевірка 

відповідності змісту акта положенням конституції).  

Крім того, також за своїм обсягом конституційний контроль може бути 

повним (охоплює всю систему правовідносин, врегульованих конституцією) 

або частковим (поширюється на певні групи правовідносин, врегульованих 

конституцією чи їх окремі сфери). 

Таким чином, дослідивши підходи до розуміння сутності 

конституційного контролю та з’ясувавши основні види такого контролю, 

вважаємо за можливе визначити його роль у національному правовому 

механізмі забезпечення прав учасників кримінального провадження. 

Перш за все, слід звернути увагу, що конституційний контроль є 

безпосереднім інструментом забезпечення прав учасників кримінального 

провадження лише у випадку звернення цієї групи суб’єктів із 

конституційною скаргою щодо перевірки на відповідність Конституції 

України (конституційність) закону України (його окремих положень), що 

застосований в остаточному судовому рішенні у справі таких суб’єктів. 

Щодо інших видів конституційного контролю, то хоча вони і не є 

безпосереднім інструментом забезпечення прав учасників кримінального 

провадження, проте їх влив на побудову та функціонування кримінального 

провадження на засадах змагальності та верховенства права неможливо 

переоцінити. Такий вплив обумовлений тим, що в системі поділу влади 

Конституційний Суд України є єдиним органом державної влади, основне 
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призначення якого полягає у тому, щоб знаходити оптимальний баланс між 

публічними і приватними інтересами, захищати особистість, суспільство і 

державу від необґрунтованих посягань, підтримувати відчуття захищеності 

та безпеки конституційно-правового статусу всіх і кожного суб'єкта 

соціальних і правових відносин, в тому числі й учасників кримінального 

провадження. Такий підхід випливає з конституційних повноважень 

Конституційного Суду як єдиного органу, наділеного правом здійснювати 

конституційний контроль та давати офіційне тлумачення Конституції. 

Метою конституційного контролю є забезпечення верховенства дії 

конституції в правовій системі держави, а також відповідності конституції 

діяльності всіх органів державної влади, в тому числі й в галузі 

кримінального процесу. Наразі конституційний контроль є одним з 

невід'ємних елементів сучасних демократичних держав, оскільки він відіграє 

важливу роль як в процесі побудови правової держави в цілому, так й 

кримінального провадження на засадах змагальності та верховенства права. 

З-поміж іншого, конституційний контроль у національному механізмі 

забезпечення прав учасників кримінального провадження виступає однією з 

гарантій правового врегулювання юридичних розбіжностей, які виникають в 

кримінальному процесуальному законодавстві, та захисту прав і свобод 

учасників кримінального провадження від можливих порушень навіть з боку 

органів законодавчої влади, а також забезпечує законність та правовий 

характер кримінального провадження в цілому. 

Наступною, проте, не менш важливою функцією Конституційного 

Суду України у правовому механізмі забезпечення прав учасників 

кримінального провадження є тлумачення норм Конституції України. 

Перш за все, пропонуємо розглянути передумови, які зумовлюють 

необхідність у реалізації Конституційним Судом України функції 

конституційного тлумачення. Як зазначає М. Онищук, необхідність у 

тлумаченні правових норм виникає, по-перше, у зв’язку з тим, що норми 

права мають загальний і абстрактний характер і не завжди зрозумілий їх 
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зміст, водночас як реальні суспільні відносини завжди конкретні, мають ряд 

індивідуальних особливостей [307]. Отже, в кожному конкретному випадку 

реалізації норм права слід з’ясувати, чи належить даний випадок до того виду 

відносин, який законодавець передбачив у правовій нормі, чи ні. По-друге, 

недоліки законодавчої техніки, що зустрічаються інколи в правозастосовчій 

практиці, породжують юридичні колізії, що також сприяє виникненню 

необхідності в тлумаченні правових норм [308, с.99]. Т. Цимбалістий вказує, 

що неоднозначність (множинність) застосування положень Конституції або 

законів України полягає в тому, що за юридично однакових обставин у 

справах з однієї і тієї ж категорії положення Конституції або законів України 

застосовуються по-різному, неоднаково в правозастосовній 

загальнодержавній практиці. Тому Конституційний Суд України повинен 

дійти однозначного розуміння закону для його однозначного застосування 

[309, c.2-3]. Повністю підтримуємо позиції М. Онищука і Т. Цимбалістого, 

адже попри те, що норми права зазвичай встановлюються для конкретизації і 

унормування правовідносин в суспільстві, вони все ж можуть мати досить 

абстрактний і неточний характер та бути такими, що породжують більше 

питань ніж відповідей.  

Згідно усталеної практики КСУ, неоднозначне застосування положень 

Конституції та законів України слід розуміти як різне застосування одних і 

тих же норм цих правових актів судами України, іншими органами державної 

влади за однакових юридично значимих обставин [310]. Ми підтримуємо 

підхід КСУ і погоджуємося, що практика судового застосування, а відповідно 

і тлумачення норм права може десистематизувати їх використання, що має 

місце, наприклад, у статистиці призначення за подібних обставин різних 

покарань для обвинувачених у кримінальних провадженнях.  

Практика неоднакового використання норм права може призвести до 

розбалансування всього державного механізму. На підтримку цього 

М.  Матузов висловлювався про наступне – законодавчі колізії заважають 

нормальній, злагодженій роботі правової системи, нерідко порушують права 
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громадян, позначаються на ефективності правового регулювання, стані 

законності і правопорядку, правосвідомості і правовій культурі суспільства 

[311, с.231].  

В свою чергу, В. Тихий дійшов висновку, що неоднозначність 

застосування положень Конституції України або законів України може бути 

обумовлена їх нечіткістю, двозначністю, розпливчастістю, неточністю або 

неправильним розумінням тощо. Офіційне тлумачення саме і покликане 

подолати ці обставини, зробити, зокрема, нечіткі положення зрозумілими і 

усунути неоднозначність у застосуванні правових норм [312, с.68]. Таку 

позицію підтримує й О. Майстренко, який зазначає, що ефективним 

способом вирішення проблем юридичних суперечностей є тлумачення, що 

дає можливість виявити суперечливі і колізійні норми в законодавстві, 

встановити зв’язок загальних і спеціальних норм, допомагає правильно 

зрозуміти сферу їх дії, коло осіб, на яких поширюється їх дія, зміст того чи 

іншого законодавчого терміну [307].  

Можна відмітити, що неоднакове застосування норм права є цілком 

природнім процесом, а не є умисною діяльністю щодо підриву основ 

конституційного ладу. Крім того, не існує такої держави, де б законодавець 

жодного разу не помилився й не прийняв закон або зміни до нього, які б рано 

чи пізно виявилися неконституційними та такими, що порушують права та 

свободи людини, в тому числі й учасників кримінального провадження. Такі 

помилки законодавця здебільшого пояснюються складністю розробки 

законодавства та динамічністю правовідносин. На жаль, їх поява є явищем 

неминучим. Таким чином, усе вище наведене є тими передумовами, які 

обумовлюють потребу у функціонуванні дієвого правового механізму 

усунення законодавчих помилок та нормативних колізій, особливе місце у 

якому відведено Конституційному Суду.  

Розглянувши передумови, які зумовлюють необхідність реалізації 

Конституційним Судом України функції конституційного тлумачення, 
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вважаємо за можливе перейти до з’ясування сутності поняття 

конституційного тлумачення. 

Проте спочатку вважаємо за необхідне визначитись із змістовним 

наповненням поняття тлумачення. Український тлумачний словник поняття 

тлумачення формулює як визначати зміст, роз'ясняти, з'ясовувати суть чого-

небудь; давати якесь пояснення [313, c.156]. Одним з різновидів тлумачення є 

юридичне тлумачення, яке вважається більш вузьконаправленим у зв’язку з 

суб’єктом, способом та метою такого тлумачення. М.І. Козюбра визначав 

юридичне тлумачення як особливий розумовий (інтелектуальний) процес і 

вид юридичної діяльності, спрямований на з'ясування і роз'яснення змісту 

норм права та положень інших правових документів з метою правильної їх 

реалізації [314, с.250]. Схожу позицію підтримує й О.В. Капліна, яка вказує, 

що правозастосовне тлумачення норм права – це інтелектуально-вольова 

діяльність суб’єктів тлумачення, спрямована на з’ясування смислу (суті, 

змісту) норми права з метою правильного її застосування, а також 

роз’яснення засвоєного, що об’єктивується в акті тлумачення [315, c.22]. 

В.В. Галунько обґрунтовує, що юридичне (професійно-правове) тлумачення 

– це послідовний інтелектуально-вольовий процес діяльності юристів, 

спрямований на усунення неясностей при застосуванні правових норм 

шляхом з’ясування та роз’яснення дійсного змісту та сутності норм права, 

який складається із аналізу змісту джерел права (нормативно-правових актів) 

та виявлення сутнісних ознак норм права [316, c.153]. В. Лемак та А. Бадида 

під тлумаченням права розуміють раціональну діяльність стосовно розкриття 

змісту правового тексту або ж конструювання судом норм у випадку 

наявності логіко-структурних дефектів у праві (колізій, «прогалин») чи 

імпліцитного характеру його окремих сегментів для вирішення конкретної 

юридичної справи [317, c.141]. 

Необхідно зазначити, що існує багато видів юридичного тлумачення, 

які класифікуються за глибиною юридичного пізнання (казуальне, практичне, 

професійне), за об’єктом (нормативне, договірне, предметне), за суб’єктом 
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(наукове, правниче та ін.). Серед багатьох видів юридичного тлумачення, 

кожне з яких виконує особливу функцію, своє місце займає й конституційне 

тлумачення.  

У працях вітчизняних науковців відсутня єдність підходів до розуміння 

змісту поняття конституційного тлумачення. Наприклад, В. Скомороха 

дійшов висновку, що поняття офіційного тлумачення можна визначити як 

діяльність уповноваженого Конституцією органу, що полягає в з’ясуванні та 

роз’ясненні, офіційній інтерпретації положень, понять, формулювань 

Конституції та законів, а також результат цієї діяльності, викладений в акті 

тлумачення [318, с.420-421].  

 О.Ф. Скакун, вважає, що акт офіційного тлумачення норм права – це 

акт-документ, який містить роз’яснення змісту і порядку застосування 

правової норми, сформульоване компетентним органом в межах його 

компетенції, що має обов’язкову силу для всіх, хто застосовує роз’яснюванні 

норми [319, с.466].  

В. Лучін відстоює позицію, яка доводить, що тлумачення як вид 

правової діяльності Конституційного Суду, здійснюваний в особливій 

процедурі, спрямований на реалізацію норм Конституції, підвищення її 

авторитету, охорону її норм, запобігання конституційних правопорушень 

(деліктів) [320, с.534].  

Є. Євграфова обґрунтовує, що конституційне тлумачення, яке 

здійснюється Конституційним Судом України, є певним механізмом 

«відшліфування» системи законодавства від актів, що суперечать Основному 

Закону держави [295, с.67]. Конституційний Суд України здійснює 

діяльність, яка сприяє належному і однозначному розумінню положень актів 

правотворчості, забезпечує реалізацію функції щодо поширення 

правотворчих рішень на суб’єкти права, досягнення бажаного правового 

ефекту. Також слід зауважити, що результати офіційного тлумачення 

Конституційного Суду України можуть надати необхідну правову 

інформацію щодо реального змісту положень Конституції і законів України, 
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що в подальшому може впливати на усвідомлення суб’єктами правотворчості 

реального змісту положень зазначених актів та виявлення об’єктивної 

правотворчої потреби щодо удосконалення змісту, форми або структури тих 

актів або їх частин, які становили предмет офіційного тлумачення 

Конституційного Суду України [321, c.53].  

 А. Селіванов вказував, що головна перевага тлумачення як предмета 

діяльності Конституційного Суду полягає в осягненні смислу, основ і логіки 

права щодо конкретних юридичних формул і проблем. Отже, тлумачення 

правових норм, категорій, понять, яке здійснюється Конституційним Судом, 

практично продовжує функцію Верховної Ради України у забезпеченні 

правопорядку в державі, але виключно як збагачення фактичної правової 

основи суспільного життя [322, с.37]. 

Враховуючи наведені позиції, вважаємо, що конституційне тлумачення 

є видом діяльності Конституційного Суду України, яка здійснюється в 

порядку визначеному законом та полягає у роз’ясненні, інтерпретації та 

осмисленні дійсного змісту і мети правових норм, що має юридично 

обов’язкову силу для всіх, хто застосовує норми, що були розтлумачені.  

Беручи до уваги наведені вище визначення, положення чинного 

законодавства та практику КСУ, вважаємо, що Конституційний Суд реалізує 

функцію тлумачення норм конституції та законів не лише у випадку 

звернення з конституційним поданням щодо офіційного тлумачення 

Конституції України, а й при ухваленні рішення про визнання акта (його 

окремих положень) конституційним або неконституційним та при наданні 

висновків на конституційні звернення. Такий підхід обумовлений тим, що 

ухвалюючи рішення та надаючи висновки, Суд, обґрунтовуючи та 

мотивуючи свої акти, звертається до інструментів інтерпретації відповідних 

законодавчих положень та пояснює їх доступним чином. Водночас Суд 

зосереджується насамперед на тих нормативних положеннях, які 

безпосередньо чи опосередковано пов’язані із забезпеченням прав і свобод 

людини, або ж можуть їх скасовувати чи обмежувати. Адже, за допомогою 
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конституційного судочинства забезпечується реалізація, захист та охорона 

основних конституційних прав і свобод людини і громадянина, в тому числі 

й учасників кримінального провадження.  

Безперечно, у галузі кримінального процесу офіційні тлумачення 

Конституції та законів України, надані у рішеннях та висновках КСУ, 

дозволяють краще розуміти зміст кримінально-процесуальних норм, що в 

свою чергу значно підвищує якість реалізації завдань кримінального 

провадження. У галузі кримінального процесу тлумачення КСУ норм закону 

є одним з достатньо ефективних важелів впливу на кримінально-

процесуальні відносини і передбачає не тільки правильне усвідомлення меж 

правового регулювання, а й використання з цією метою найбільш дієвих 

правових засобів. 

Водночас КПК України не містить такої підстави для перегляду справи 

за виключними обставинами як встановлення КСУ застосування судом в 

кримінальному провадженні закону України (його положення) шляхом його 

витлумачення у спосіб, що не відповідає Конституції України. Проте, ми 

вважаємо це певною прогалиною у кримінально-процесуальному 

законодавстві, яка має бути усунута шляхом внесення відповідних доповнень 

до КПК України.  

У зв’язку з цим пропонуємо доповнити частину 3 статті 459 КПК 

України пунктом 1-а наступного змісту: «встановлення Конституційним 

Судом України під час розгляду справи за конституційною скаргою 

застосування судом в кримінальному провадженні закону України (його 

положення) шляхом його витлумачення у спосіб, що не відповідає 

Конституції України». На підставі результатів проведеного анкетування, 

можемо констатувати, що 58,2% опитаних погоджуються з окресленою вище 

пропозицією та вважають, що судове тлумачення також може бути визнано 

неконституційним і може обумовити неправильне застосування норм закону.  

Здійснивши аналіз правової природи актів Конституційного Суду 

України, дослідивши функції конституційного контролю та тлумачення норм 
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Конституції та законів, а також з’ясувавши специфіку їх впливу на 

забезпечення прав учасників кримінального провадження, вважаємо, що, для 

того, щоб більш глибоко усвідомити роль рішень та висновків КСУ у 

правовому механізмі забезпечення прав учасників кримінального 

провадження, доцільно провести певне розмежування між актами КСУ 

умовно поділивши їх на дві групи, а саме: 1) рішення за результатами 

розгляду справ за конституційними поданнями щодо неконституційності 

(конституційності) законів України та інших правових актів; та 2) рішення за 

результатами розгляду справ за конституційними поданнями щодо 

офіційного тлумачення Конституції України; висновки за результатами 

розгляду справ за конституційними зверненнями. 

На нашу думку, таке розмежування варто здійснювати з урахуванням 

правових наслідків окреслених актів. Так, вважаємо, що рішення за 

результатами розгляду справ за конституційними поданнями щодо 

неконституційності, конституційності законів України та інших правових 

актів у кримінальному провадження є своєрідними заходами захисту прав та 

свобод учасників кримінального провадження. Такі акти слід вважати 

заходами захисту прав та законних інтересів учасників кримінального 

провадження, оскільки визнаючи неконституційними чи конституційними 

закони України чи інші правові акти у сфері кримінального процесу, КСУ в 

певній мірі відновлює права учасників кримінального провадження, 

порушені в результаті застосування (не застосування) судом в безпосередньо 

їх справі законів України, інших правових актів чи їх окремого положення, 

які не відповідають (відповідають) Конституції України. Так, відновлення 

прав та свобод учасників кримінального провадження полягає у можливості 

перегляду їх справи за виключними обставинами. Адже, відповідно до 

пункту 1 частини 3 статті 459 КПК України, однією з підстав для здійснення 

кримінального провадження за виключними обставинами визнається 

встановлена Конституційним Судом України неконституційність, 
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конституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, 

застосованого судом при вирішенні справи.  

Водночас, вважаємо що пункт 1 частини 3 статті 459 КПК України 

потребує певних редакційних змін, які б сприяли повному та всебічному 

забезпеченню прав учасників кримінального провадження. На нашу думку, 

підставою для перегляду справ за виключними обставинами також має бути 

встановлена Конституційним Судом України конституційність закону, 

іншого правового акта чи їх окремого положення, не застосованого судом 

при вирішенні справи, у випадку коли такий закон, інший правовий акт чи їх 

окреме положення обов’язково підлягали застосуванню судом у конкретному 

кримінальному провадженні. А тому, пропонуємо пункт 1 частини 3 статті 

459 викласти в наступній редакції: «1) встановлена Конституційним Судом 

України неконституційність, конституційність закону, іншого правового акта 

чи їх окремого положення, застосованого (не застосованого) судом при 

вирішенні справи». 

Проілюструвати дію рішення КСУ як засобу захисту прав учасників 

кримінального провадження можливо на прикладі рішення КСУ від 

23.11.2017 року № 1-р/2017, у якому визнано неконституційним положення 

третього речення частини 3 статті 315 КПК України. 

Так, наприклад, Київський апеляційний суд ухвалою від 27.11.2019 

року у справі № 757/50441/19-к [277], скасовуючи рішення суду першої 

інстанції в частині продовження строку тримання під вартою, вказав, що суд 

першої інстанції під час підготовчого судового засідання у даному 

кримінальному провадженні, керуючись частиною 3 статті 315 КПК України, 

зокрема положеннями третього речення зазначеної статті, які визнані 

неконституційними, вирішив питання про продовження запобіжного заходу у 

виді тримання під вартою, що є істотним порушенням вимог кримінального 

процесуального закону, і відповідно до пункту 3 частини 1 статті 409 КПК є 

підставою для скасування такого рішення. 
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Більш того, Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду в 

ухвалі від 05.06.2018 року у справі № 523/6472/14-к [323] дійшов висновку, 

що, хоча Конституційний Суд України цим рішенням визнав 

неконституційним положення, що регулює підготовче засідання в суді 

першої інстанції, однак його значення не обмежується лише цією окремою 

стадією судового розгляду, а стосується повноважень будь-якого суду на 

будь-якій стадії кримінального процесу приймати рішення щодо 

застосування запобіжного заходу без відповідного клопотання сторін, за 

власною ініціативою. 

В свою чергу, Вінницький апеляційний суд в ухвалі від 03.12.2019 року 

у справі № 149/2105/17 [324], посилаючись на рішення КСУ від 23.11.2017 

року № 1-р/2017 та ухвалу ККС ВС від 05.06.2018 року, скасував ухвалу суду 

першої інстанції про відмову в задоволенні клопотання про зміну 

запобіжного заходу і продовження строку у виді тримання під вартою та 

зазначив, що на його думку, те, що суд першої інстанції самостійно вирішив 

продовжити строк перебування під вартою, є порушенням статей 9, 10 КПК 

України, адже питання про продовження строку запобіжного заходу у виді 

тримання під вартою на обговорення сторін судом не виносилось. 

Крім того, Волинський апеляційний суд мотивував ухвалу від 

23.04.2020 року у справі № 569/3885/13-к [325], якою скасовувалось рішення 

суду першої інстанції про продовження строку запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою, тим, що, аналізуючи рішення КСУ від 23.11.2017 року 

№ 1-р/2017, враховуючи принципи верховенства права, який закріплений у 

статті 8 КУ та у статті 8 КПК України, рівності перед законом і судом (стаття 

10 КПК України, частина 1 статті 129 Конституції України) та змагальності 

сторін (стаття 22 КПК України, частина 1 статті 129 Конституції України), 

вважає, що висновки, викладені в мотивувальній частині окресленого 

рішення КСУ, в повній мірі стосуються і положень частини 3 статті 331 КПК 

України, а тому продовження строку виняткового запобіжного заходу на 

стадії судового провадження повинно відбуватись за відповідним 
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клопотанням прокурора. Водночас, як вбачається із оскаржуваного судового 

рішення у цій справі, строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою 

було продовжено місцевим судом за відсутності відповідного клопотання 

прокурора, що, на думку апеляційного суду, свідчить про істотне порушення 

норм кримінального процесуального права та згідно з положеннями пункту 3 

частини 1 статті 409 КПК України є безумовною підставою для скасування 

оскаржуваного рішення суду першої інстанції. 

Що ж стосується другої групи названих вище актів, то, на нашу думку, 

їх можна вважати заходами охорони прав та законних інтересів учасників 

кримінального провадження, оскільки вони попереджають та запобігають 

порушенню прав та свобод цих суб’єктів. Наприклад, висновки КСУ за 

результатами розгляду справ за конституційними зверненнями щодо 

відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України 

або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для 

надання згоди на їх обов’язковість, та відповідності законопроекту про 

внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції 

України, є гарантією того, що ці акти відповідають (а у випадку не 

відповідності повинні будуть приведені у відповідність) положенням чинної 

Конституції та не будуть порушувати права та свободи учасників 

кримінального провадження. Крім того, особливе значення у кримінальному 

провадженні відведено й рішенням за результатами розгляду справ за 

конституційними поданнями щодо офіційного тлумачення Конституції 

України [326, c.168-170].  

Одним з яскравих прикладів у цьому контексті видається рішення КСУ 

від 20.10.2011 року № 12-рп/2011, у якому надано офіційне тлумачення 

положення першого речення частини 3 статті 62 Конституції України. КСУ 

розтлумачив, що положення про те, що обвинувачення не може ґрунтуватися 

на доказах, одержаних незаконним шляхом, слід розуміти так, що 

обвинувачення у вчиненні злочину не може ґрунтуватися на фактичних 

даних, одержаних в результаті оперативно-розшукової діяльності 
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уповноваженою на те особою без дотримання конституційних положень або 

з порушенням порядку, встановленого законом, а також одержаних шляхом 

вчинення цілеспрямованих дій щодо їх збирання і фіксації із застосуванням 

заходів, передбачених ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність», особою, 

не уповноваженою на здійснення такої діяльності. 

Безпосередній вплив даного рішення на учасників кримінального 

провадження прослідковується у багатьох рішеннях судів загальної 

юрисдикції у кримінальних справах. На нашу думку, такий вплив 

проявляється в тому, що загальні суди, досліджуючи докази у кримінальній 

справі, для вирішення питання про належність та допустимість конкретного 

доказу, окрім положень чинного законодавства, також використовують й 

рішення КСУ від 20.10.2011 року № 12-рп/2011 як своєрідний засіб охорони 

прав учасників кримінального провадження, чим попереджають та 

запобігають порушенню прав та свобод цих учасників. 

Так, наприклад, в ухвалі від 13.05.2019 року у справі № 369/187/15-к 

[327] Київський апеляційний суду вказав, що, дослідивши усі надані 

сторонами докази та надавши їм належну юридичну оцінку, суд першої 

інстанції дійшов до обґрунтованого висновку про недоведеність вчинення 

злочину обвинуваченим та на законних підставах ухвалив рішення про 

виправдування останнього, належним чином мотивувавши своє рішення. 

При цьому, одним із мотивів ухвалення рішення про залишення 

виправдувального вироку без змін було те, що судом першої інстанції на 

законних підставах, із обґрунтованим посиланням на рішення КСУ від 

20.10.2011 року № 12-рп/2011, відхилений у якості доказу протокол огляду та 

прослуховування, у ході якого був прослуханий запис розмови, зробленої 

Особа_3 на власний диктофон.  

Отже, суди першої та апеляційної інстанції не допустили порушення 

прав обвинуваченого та ухваленням вказаних рішень сприяли виконанню 

завдань кримінального провадження, визначених у статті 2 КПК України. 
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Визнаючи за актами Конституційного Суду України провідну роль в 

національному механізмі забезпечення прав учасників кримінального 

провадження, вважаємо за доречне визнати певну спорідненість їх впливу із 

правовими наслідками рішень Європейського суду з прав людини для 

кримінального судочинства. 

Так, Україна гарантує кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, 

дотримання права і свободи, визначених в Конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (далі – Конвенція) та 

Протоколах до неї. Такий обов’язок держави реалізується шляхом 

врахування норм Конвенції та практики ЄСПЛ в національному праві. 

Національні судові органи застосовують при розгляді справ Конвенцію та 

практику ЄСПЛ як джерело права на підставі статті 17 Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV (далі – ЗУ «Про виконання 

рішень та застосування практики ЄСПЛ»). Разом з тим, стаття 2 ЗУ «Про 

виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ» та стаття 46 Конвенції 

передбачають, що держава Україна зобов’язана виконувати остаточне 

рішення ЄСПЛ в будь-якій справі, в якій вона є стороною.  

Форми виконання Україною рішень ЄСПЛ, якими констатовано 

порушення Україною Конвенції, врегульовані ЗУ «Про виконання рішень та 

застосування практики ЄСПЛ», а саме: вжиття заходів загального характеру; 

виплата заявнику відшкодування та вжиття додаткових заходів 

індивідуального характеру. 

Заходами загального характеру є заходи, спрямовані на усунення 

зазначеної в рішенні ЄСПЛ системної проблеми та її першопричини (стаття 

13 ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ»).  

Заходами індивідуального характеру (додатковими до виплати 

відшкодування) є: а) відновлення настільки, наскільки це можливо, 

попереднього юридичного стану, який заявник мав до порушення Конвенції 
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(restitutio in integrum); б) інші заходи, передбачені у рішенні ЄСПЛ (стаття 10 

ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ»). 

На наше переконання, за аналогією з наведеним вище, рішення та 

висновки Конституційного Суду України у кримінальному провадженні 

переважно тягнуть застосування заходів загального характеру та спрямовані 

на усунення системної правової проблеми у сфері кримінального процесу чи 

суміжних галузей та її першопричини на нормативному рівні. 

Тоді як заходом індивідуального характеру можна вважати перегляд 

судових рішень на підставі рішення Конституційного Суду України за 

результатами розгляду справ за конституційними скаргами, оскільки такі 

акти Конституційного Суду України є підставами для застосування принципу 

restitutio in integrum. Під restitutio in integrum український законодавець 

розуміє відновлення настільки, наскільки це можливо, попереднього 

юридичного стану, який заявник мав до порушення своїх прав, яке 

здійснюється шляхом: а) повторного розгляду справи судом, включаючи 

відновлення провадження у справі; б) повторного розгляду справи 

адміністративним органом. 

Так, рішення Конституційного Суду України за результатами розгляду 

справи за конституційною скаргою, так само як й рішення ЄСПЛ про 

встановлення порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні 

справи судом, є однією з підстав для перегляду судових рішень у 

кримінальному провадженні за виключними обставинами, передбаченою 

пунктом 1 частини 3 статті 459 Кримінального процесуального кодексу 

України. 

Резюмуючи усе наведене вище, вважаємо за необхідне зауважити, що 

права та свободи людини та громадянина, в тому числі й права учасників 

кримінального провадження є найвищою соціальною цінністю, а їх 

утвердження та забезпечення є головним обов'язком держави. Свій вагомий 

внесок у функціонування механізму забезпечення прав учасників 

кримінального провадження здійснює й Конституційний Суд України 
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шляхом прийняття відповідних актів. Акти Конституційного Суду України є 

своєрідною формою контролю за дотриманням прав учасників 

кримінального провадження. Проведене дослідження демонструє двоякий 

вплив актів Конституційного Суду України на забезпечення прав учасників 

кримінального провадження. По-перше, акти Конституційного Суду України 

обумовлюють застосування заходів загального (нормативного) характеру та 

спрямовані на усунення системної правової проблеми у сфері кримінального 

процесу чи суміжних галузей та її першопричин. По-друге, рішення КСУ за 

результатами розгляду справ за конституційними скаргами обумовлюють 

застосування заходів індивідуального характеру у вигляді перегляду судових 

рішень у кримінальному провадженні за виключними обставинами з метою 

застосування принципу restitutio in integrum щодо порушених прав учасників 

кримінального процесу. 

 

3.2. Конституційна скарга як інструмент захисту прав учасників 

кримінального провадження 

 

Конституційна скарга стала новелою українського конституційного 

судочинства, якою було здійснено великий крок до встановлення такої 

правової дійсності, що зможе задовольнити потреби сучасного суспільства 

у неупередженому, справедливому та ефективному національному 

механізмі захисту прав людини. Однією з основних підстав запровадження 

інституту конституційної скарги стала недоступність конституційного 

правосуддя для громадян України. Результатом запропонованих 

нововведень було прийняття Закону України «Про внесення змін до 

Конституції України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016 року № 1401-VIII 

[84], положення якого визначили право на індивідуальне звернення до КСУ 

за захистом порушених прав. Запроваджений інститут конституційної 

скарги повинен вирішувати питання конституційності норм законів, які 

порушують права людини, не відповідаючи духу Конституції України. 
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Відповідно до статті 151-1 Конституції України КСУ вирішує 

питання про відповідність Конституції України (конституційність) закону 

України за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в 

остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить 

Конституції України. Конституційна скарга може бути подана в разі, якщо 

всі інші національні засоби юридичного захисту вичерпано. Стаття 7 

Закону України «Про Конституційний Суд України» від 13.07.2017 р. № 

2136-VIII (далі – Закон № 2136-VIII) [85] до повноважень Суду відносить 

вирішення питань про відповідність Конституції України 

(конституційність) законів України (їх окремих положень) за 

конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в 

остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить 

Конституції України. 

Згідно зі статтею 55 Закону № 2136-VIII конституційною скаргою є 

подане до КСУ письмове клопотання щодо перевірки на 

відповідність Конституції України (конституційність) закону України (його 

окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у 

справі суб’єкта права на конституційну скаргу. 

Дослідженням інституту конституційної скарги займалися такі вчені 

та практики як Т. Бринь, А. Головін, М. Гультай, П. Євграфов, В. Кампо, 

М. Костицький, О. Петришин, М. Савенко, А. Селіванов, В. Скомороха, 

А. Стрижак, Д. Терлецький, М. Тесленко, П. Ткачук, Ю. Тодика, В. 

Шаповал, С. Шевчук. Однак, значення інституту конституційної скарги як 

інструменту захисту прав учасників кримінального провадження та 

особливості його застосування в межах кримінально-процесуальних 

правовідносин ще не ставало предметом наукового вивчення. 

Ми вважаємо необхідним для проведення всебічного аналізу 

інституту конституційної скарги дослідити тлумачення змісту інституту 

конституційної скарги, яке надавалось вітчизняними практиками і 

науковцями.  



190 

Так, слушною видається думка В.М. Шаповала, який розглядає 

конституційну скаргу як правовий засіб ініціювання в органі 

конституційної юрисдикції, насамперед фізичною особою, спеціальної 

процедури захисту конкретного права, що порушено актом, виданим 

державним органом або посадовою особою в системі виконавчої влади, чи 

рішенням суду загальної юрисдикції [328, c.32]. В свою чергу, А. Селіванов 

та П. Євграфов вказували, що право громадян на конституційну скаргу 

виступає не тільки як правовий інструмент захисту конституційних прав і 

свобод, але й як орієнтир для держави, яка зобов’язана дбати про людину, 

сприяти формуванню громадянського суспільства і відповідати за його 

безпеку [329, c.85]. Безумовно уваги заслуговує і думка М. Гультая, який 

розглядає необхідність конституційної скарги у межах двох 

взаємопов’язаних напрямків: конституційна скарга як гарантія прав 

людини і конституційна скарга як інститут демократичної правової 

держави [330, c.30].  

Як вдало зазначили О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш, С. Г. Серьогіна, 

І. І. Бодрова, конституційна скарга, будучи специфічним інструментом 

захисту прав людини, надає особі можливість вступати в правовий спір з 

державою та її органами, тим самим інтегруючи громадян у процес 

управління державою [331, с.36; 332, с.38]. Повністю підтримуємо 

зазначену позицію, адже інститут індивідуальної конституційної скарги 

надає особам право безпосереднього доступу до конституційної 

юрисдикції, що свідчить про зовсім інший рівень забезпечення права особи 

на доступ до правосуддя. Саме в цьому ми вбачаємо одну з причин 

популярності інституту індивідуальної конституційної скарги в країнах 

західної демократії. Багаторічна практика довела, що інститут 

індивідуальної конституційної скарги повинен мати місце у правовій 

системі країни, яка визнає цінність принципів правової держави, зокрема 

взаємну відповідальність держави та громадянина.  
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І.М. Петрив, спираючись на дослідження вчених (С. Владиченко, М. 

Гультая, А. Гусєва, А. Сироткіної, В. Шаповала та інших), присвячених 

проблемі захисту прав людини за допомогою конституційної юстиції, 

узагальнює, що інститут індивідуальної конституційної скарги є найбільш 

універсальним за своїми можливостями, адже цей інститут виступає не 

тільки як гарантія захисту основних прав людини від свавілля влади, але і як 

важливий засіб забезпечення розвитку конституційної демократії, основу 

якої формують права людини [333, c.91-92].  

Д.М. Сергеєв, зауважує, що орган конституційного правосуддя може 

вирішувати конфлікти не тільки між органами влади, наприклад, 

парламентом і президентом, центральними та регіональними органами влади. 

Конституційний суд вирішує конфлікти між людиною (суспільством) і 

державою, конфлікти між більшістю (наприклад, парламентською або 

етнічною) і меншістю, що протистоїть. Конституційний суд може прийняти 

до розгляду політичний конфлікт, якщо правова сторона політичного 

конфлікту за своїм об’єктивним і суб’єктивним складом відповідає тим 

категоріям справ, які може розглядати суд [93, c.48-49].  

Ми повністю підтримуємо згадані позиції, оскільки завдання, які 

стоять перед інститутом конституційної скарги як складової національного 

механізму забезпечення прав учасників кримінального провадження, 

включають подолання неконституційності норми закону, який не 

відповідає духу Конституції України в цілому та захист конкретного права 

окремого учасника кримінального провадження зокрема. В зв’язку із цим, 

доречно навести позицію М. Гультая, у який він наголошував, що у науці 

конституційного права суттєво недооцінюється багатоманітність 

функціональних напрямів інституту конституційної скарги, 

різноаспектність його теоретико-прикладного значення в умовах 

становлення та розвитку сучасного конституціоналізму [334, с.187].  

Водночас необхідно нагадати, що інститут конституційної скарги не є 

новинкою для світової практики і має багато вдалих прикладів 
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застосування у національних законодавствах різних країн [335, с.58-59]. 

Так, цікавим прикладом є досвід Польщі, де під конституційною скаргою 

розуміється особливий правовий засіб, що дозволяє суб’єкту (фізичній або 

юридичній особі) звертатися до органу конституційного контролю з 

проханням перевірити прийняте відносно нього остаточне рішення 

публічної влади, якщо воно порушує його конституційні свободи і права 

[336, с.365]. Німецькі конституціоналісти наголошують, що конституційна 

скарга є основним правовим засобом захисту індивідуально-суб’єктивних 

основних прав і свобод громадянина, що порушені державою, при цьому 

вона також є специфічною скаргою громадянина проти держави [337, 

с.151].  

Для України ж першочергове значення відіграє досвід тих країн, де 

зміст конституційної скарги полягає в можливості громадянина особисто 

порушити питання про відповідність закону національній конституції. 

Виходячи з цього критерію, запропоновано [338, с.43-56] виділяти чотири 

основні моделі конституційної юстиції, присутні в державах ЄС, зокрема: 

модель 1: відсутність Конституційного Суду та відсутність 

конституційної скарги як індивідуального засобу захисту прав особи: 

Греція, Данія, Ірландія, Нідерланди, Фінляндія, Франція; 

модель 2: наявність Конституційного Суду як органу конституційної 

юрисдикції та відсутність конституційної скарги: Бельгія, Болгарія, Кіпр, 

Литва, Люксембург, Мальта, Румунія; 

модель 3: відсутність Конституційного Суду як органу 

конституційної юрисдикції та наявність конституційної скарги: Естонія, 

Швеція; 

модель 4: наявність Конституційного Суду як органу конституційної 

юрисдикції та наявність конституційної скарги: Австрія, Іспанія, Італія, 

Латвія, Німеччина, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Угорщина, 

Хорватія, Чехія. 
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При цьому у країнах, які належать або тяжіють до моделі 

конституційного контролю (коли повноваженнями щодо визначення 

конституційності певних правових актів наділені або спеціально утворений 

орган, або вища в системі судоустрою держави судова інстанція), 

найбільшого розповсюдження набули так звані «повна» та «нормативна» 

різновиди конституційної скарги [339, с.10-11]. 

Повна конституційна скарга передбачає, що за зверненням особи 

(після використання всіх інших засобів юридичного захисту) вирішується 

питання щодо конституційності нормативного або індивідуального 

адміністративного акта чи судового рішення, який безпосередньо порушує 

її конституційні права і свободи. Тобто за повною конституційною скаргою 

об’єктом конституційного контролю може бути і нормативно-правовий акт, 

який підлягає застосуванню у конкретній справі, і адресований конкретній 

особі остаточний індивідуальний акт. Однак, розглядаючи повну 

конституційну скаргу, орган конституційної юрисдикції не вирішує 

юридично значущу справу по суті і визначає лише конституційність 

певного правового акта. 

У результаті звернення із нормативною конституційною скаргою на 

відповідність Конституції держави може бути перевірений виключно 

застосований щодо особи нормативний акт, що спричинило порушення її 

конституційних прав і свобод. При цьому, конституційний контроль щодо 

самого правозастосовного акта при цьому не здійснюється. 

Слід наголосити, що запровадження інституту конституційної скарги 

є складним і багатоетапним процесом, втілення якого досить часто 

призводить до перепон в його ефективній реалізації. Ми переконанні, що 

наявність прикладів невдач і успіхів в ході реалізації інституту 

конституційної скарги надає значні можливості у вивчені іноземного 

досвіду реалізації окремих елементів механізму забезпечення прав людини 

в національних системах.  
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Окремо необхідно наголосити про важливість існування інституту 

конституційної скарги в механізмі забезпечення прав учасників 

кримінального провадження. Значення конституційної скарги як 

інструменту захисту прав учасників кримінального провадження 

обумовлено тим, що законодавче закріплення процесуального механізму 

скасування рішень судів загальної юрисдикції через оскарження 

конституційності норм, які було покладено в обґрунтування прийнятих 

рішень у конкретних кримінальних провадженнях, надало громадянам 

право ефективного доступу до конституційного правосуддя та реалістичну 

можливість оскаржити не тільки процесуальні порушення під час 

здійснення кримінального провадження, але також і неконституційність 

норм матеріального кримінального права, із урахуванням яких таке 

провадження здійснювалось.  

Важко переоцінити значення інституту конституційної скарги як 

інструменту захисту прав учасників кримінального провадження, 

ураховуючи, що відповідно до пункту 1 частини 3 статті 459 КПК України 

встановлена Конституційним Судом України неконституційність, 

конституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, 

застосованого судом при вирішенні справи є виключною обставиною, яка в 

свою чергу являє собою нормативно визначену підставу перегляду 

ухвалених в кримінальному провадженні судових рішень. 

Варто зауважити, що інститут конституційної скарги може бути 

застосований лише у разі, якщо всі інші національні засоби юридичного 

захисту вичерпано, тобто для реалізації прав на конституційну скаргу особі 

необхідно отримати остаточне судове рішення у судах загальної або 

спеціальної юрисдикції і у строк не пізніше трьох місяців з дня винесення 

рішення звернутися до Конституційного Суду України з належно 

оформленою скаргою. З огляду на це видається цікавим питання, що слід 

розуміти під остаточним судовим рішенням в кримінальному провадженні 

в контексті права особи звернутись із конституційною скаргою до КСУ, 
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якщо вона вважає, що застосований в її справі закон України (його окремі 

положення) суперечить Конституції України. Існує безліч наукових 

підходів з приводу окресленого питання, водночас ми вважаємо, що 

доцільно розкрити дане питання саме у контексті проведеного нами 

анкетування.  

Так, 56,1% опитаних відповіли, що остаточне судове рішення в 

кримінальному провадженні – це будь-яке судове рішення, в разі 

передбаченої законом можливості апеляційного оскарження – за наявності 

ухваленого в порядку апеляційного перегляду судового рішення, яке 

набрало законної сили, а в разі передбаченої законом можливості 

касаційного оскарження – судового рішення, винесеного в порядку 

касаційного перегляду. На думку 15,9% опитаних – це будь-яке судове 

рішення, яке не може бути оскаржене. 15,0% опитаних вважають, що це 

будь-яке судове рішення, яке вступило в законну силу. Тоді як на думку 

13,0% опитаних це лише судове рішення, яким завершується кримінальне 

провадження (вирок, ухвала про закриття провадження). 

У контексті даного дослідження також вважаємо за необхідне 

окреслити основні законодавчі вимоги, яким має відповідати конституційна 

скарга. Такі вимоги врегульовані положеннями статей 55, 56, частини 1 

статті 74 Закону № 2136-VIII. Водночас усі вимоги умовно можна поділити 

на дві групи: вимоги щодо змісту та вимоги щодо форми конституційної 

скарги. Розглянемо кожну з запропонованих груп більш детально. 

Вимоги щодо змісту. У конституційній скарзі зазначаються: 

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) громадянина України, 

іноземця чи особи без громадянства, адреса зареєстрованого місця 

проживання особи (для іноземця чи особи без громадянства – місця 

перебування) або повна назва та місцезнаходження юридичної особи, а також 

номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; 

2) відомості про уповноважену особу, що діє від імені суб’єкта права на 

конституційну скаргу; 
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3) короткий виклад остаточного судового рішення, в якому було 

застосовано відповідні положення закону України. При цьому особливої 

уваги потребують саме мотивувальна та резолютивна частини рішення; 

4) опис перебігу розгляду відповідної справи в судах. У цьому пункті 

слід відображати також специфіку застосування оспорюваного закону 

України (його окремого положення) в судових рішеннях, адже в остаточному 

судовому рішенні може лише міститись згода з висновками судів попередніх 

інстанцій без детального аналізу конкретної правової норми; 

5) конкретні положення закону України, які належить перевірити на 

відповідність Конституції України, та конкретні положення Конституції 

України, на відповідність яким належить перевірити закон України. При 

цьому Конституційний Суд неодноразово наголошував на тому, що суб’єкт 

права на конституційну скаргу повинен чітко визначити предмет перевірки 

на конституційність, при цьому недостатньо зазначити лише статті 

відповідного закону України чи Конституції України, а й конкретні частини 

цих статей, оскільки кожна з них має самостійний зміст; 

6) обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України 

(його окремих положень) із зазначенням того, яке з гарантованих 

Конституцією України прав людини, на думку суб’єкта права на 

конституційну скаргу, зазнало порушення внаслідок застосування закону в 

остаточному судовому рішенні у справі суб’єкта права на конституційну 

скаргу. При цьому обов’язковою вимогою є чинність акту (його окремих 

положень), щодо якого порушено питання відповідності Конституції 

України, крім випадків, передбачених частиною 2 статті 8 Закону № 2136-

VIII; 

7) відомості про документи і матеріали, на які посилається суб’єкт 

права на конституційну скаргу, із наданням копій цих документів і 

матеріалів; 

8) перелік документів і матеріалів, що додаються. 

До вимог щодо форми належить: 
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1) письмова форма скарги; 

2) скарга подається виключно державною мовою. Водночас учасники 

конституційного провадження, які не володіють державною мовою, мають 

своєчасно заявити клопотання про участь у справі перекладача. Такі 

учасники конституційного провадження можуть запропонувати Суду 

кандидатуру перекладача, надавши документи на підтвердження його 

кваліфікації; 

3) скарга має бути підписана лише суб’єктом права на конституційну 

скаргу, а не його представником; 

4) документи і матеріали, що додані до скарги повинні відповідати 

вказаному у скарзі переліку; 

5) копія остаточного судового рішення у справі суб’єкта права на 

конституційну скаргу має бути засвідчена в установленому порядку судом, 

що його ухвалив; 

6) до скарг юридичних осіб обов’язково повинні долучатися їх 

установчі документи та/або акти про призначення (обрання) на посаду 

уповноважених осіб, які підписали відповідні скарги. 

За даними Конституційного Суду України [340] найбільш поширеними 

питаннями, які порушувались у конституційних скаргах є: 1) щодо 

перерахунку пенсій державним службовцям (стосується різних правил 

перерахунку в різний період часу), працівникам прокуратури (зокрема, 

оскаржуються положення законів, згідно з якими умови та порядок 

перерахунку пенсій працівникам прокуратури визначаються Кабінетом 

Міністрів України), військовослужбовцям; 2) щодо права на оскарження в 

апеляційному та касаційному порядку (відсутності можливості оскарження; 

підстав допуску справ до розгляду; порядку такого розгляду) судових рішень, 

а також права на оскарження рішень, дій та бездіяльності слідчого або 

прокурора у кримінальному провадженні. 

Розгляд конституційної скарги здійснюється в порядку, визначеному 

для розгляду конституційних подань і звернень за винятком особливостей, 
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які притаманні лише розгляду конституційної скарги. Ми вважаємо за 

необхідне звернути увагу на деякі аспекти юридичної процедури розгляду 

конституційної скарги, зокрема на ті, що були об’єктами критики з боку 

практиків і науковців. 

Враховуючи положення статей 55, 56, 62, 63 Закону № 2136-VIII, 

можна констатувати, що в цьому нормативному акті закладено досить 

великий перелік обставин, які можуть стати перепоною у відкритті та 

завершенні розгляду конституційного провадження за конституційною 

скаргою.  

Наприклад, Н.Є. Керноз та І.С. Чередниченко звертають увагу на 

зайву формалізацію вимог до змісту конституційної скарги, адже пунктом 6 

частини другої статті 55, статтею 77 Закону № 2136-VIII передбачено як 

умову прийнятності конституційної скарги не лише «обґрунтування 

тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих 

положень)», але й обов’язкове зазначення того, «яке з гарантованих 

Конституцією України прав людини, на думку суб’єкта права на 

конституційну скаргу, зазнало порушення внаслідок застосування закону» 

[341, c.21]. Ми повністю погоджуємося з відповідним зауваженням і 

вважаємо, що встановлення такого «фільтру» лише шкодить визначеності 

змісту конституційних скарг, які будуть подаватися до Конституційного 

Суду Україні.  

Справедливим буде зазначити, що норми права, які встановлюють 

порядок звернення громадян до Конституційного Суду України з 

конституційними скаргами досі є недосконалими, що знижує потенційну 

ефективність конституційної скарги як механізму забезпечення прав 

громадян. Для об’єктивної оцінки ефективності інституту конституційної 

скарги ми пропонуємо звернутися до статистики подання конституційних 

скарг до Конституційного Суду України.  

Так, в період з 30 вересня 2016 р. до 31 січня 2019 р. до 

Конституційного Суду України надійшло 1237 конституційних скарг, що 
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значно менше від очікуваної кількості звернень [342]. За період з 01 січня 

2018 р. по 31 грудня 2018 р. до Конституційного Суду України надійшло 

690 конституційних скарг, щодо яких Секретаріатом Конституційного Суду 

України здійснено попередню перевірку на відповідність за формою 

вимогам Закону. З них лише 264 (38 %) конституційні скарги за формою 

відповідали вимогам Закону та були розподілені між суддями Суду у 

порядку, встановленому Регламентом Суду, а 426 (62 %) конституційних 

скарг було повернуто (з відповідними роз’ясненнями та зазначенням про 

можливість повторного звернення з дотриманням вимог Закону) суб’єктам 

права на конституційну скаргу як такі, що за формою не відповідали 

вимогам Закону. Для порівняння: із 356 конституційних скарг, що 

надійшли до Конституційного Суду України з моменту набрання чинності 

Законом (03 серпня 2017 року) у 2017 році, лише 83 (23%) конституційні 

скарги за формою відповідали вимогам Закону, а 273 (77%) скарги було 

повернуто скаржникам [340]. 

Вважаємо, що окремої уваги заслуговують типові помилки 

конституційних скарг, на підставі яких Конституційний Суд України 

повертає їх суб’єкту звернення через невідповідність форми вимогам 

Закону України «Про Конституційний Суд України» [340, с.33-34]. Усі 

типові помилки умовно можна поділити на дві групи: помилки щодо змісту 

та помилки щодо форми конституційної скарги. 

До типових помилок щодо змісту, які стали підставою для повернення 

клопотання заявникам у 2018 році можна віднести: 

- недотримання вимог пункту 6 частини 2 статті 55 Закону № 2136-VIII 

(відсутні будь-які аргументи саме щодо неконституційності закону України 

(його окремих положень) та/або не зазначено гарантоване Конституцією 

України право людини, яке зазнало порушення в результаті застосування 

оспорюваних положень закону; в тому числі і у випадках, коли заявниками 

порушувалися питання, які не можуть бути об’єктом конституційної скарги) 

(у 282 скаргах); 
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- недотримання вимог пункту 5 частини 2 статті 55 Закону № 2136-VIII 

(не визначено предмет перевірки на конституційність, тобто не зазначено 

конкретних положень закону України, які належить перевірити на 

відповідність Конституції України, та/або конкретних положень Конституції 

України, на відповідність яким належить перевірити закон України; в тому 

числі і у випадках, коли заявниками порушувалися питання, які не можуть 

бути об’єктом конституційної скарги) (у 271 скарзі); 

- недотримання вимог частини 1 статті 55 Закону № 2136-VIII 

(порушувалися питання, які не можуть бути об’єктом конституційної скарги, 

зокрема незгода та оскарження рішень судів у системі судоустрою України; 

скарги на дії державних органів та їх посадових осіб; відповідність приписам 

Основного Закону України підзаконних актів, положень законодавчих актів, 

які в остаточному судовому рішенні у справі особи не застосовувалися, 

тощо) (у 236 скарзі); 

- недотримання вимог пункту 3 частини 2 статті 55 Закону № 2136-VIII 

(не зазначено короткого викладу остаточного судового рішення, в якому було 

застосовано відповідні положення закону України, в тому числі і у випадках, 

коли заявниками порушувалися питання, які не можуть бути об’єктом 

конституційної скарги) (у 214 скаргах); 

- недотримання вимог пункту 4 частини 2 статті 55 Закону № 2136-VIII 

(відсутній опис перебігу розгляду відповідної справи в судах) (у 63 скаргах). 

Щодо типових помилок форми, то у 2018 році Конституційний Суд 

України найчастіше повертав клопотання заявникам у зв’язку з 

невідповідністю вимогам Закону, оскільки: 

- у 165 скаргах не дотримано вимог пунктів 1 та 8 частини 2 статті 55 

Закону № 2136-VIII (не зазначено відомостей про документи і матеріали, на 

які посилалися особи, не надано їх копії, а також не вказано їх у переліку 

документів і матеріалів, що додаються); 

- у 113 скаргах не дотримано вимог абзацу десятого частини 2 статті 55 

Закону № 2136-VIII (копія остаточного судового рішення у справі особи не 



201 

засвідчена в установленому порядку судом, що його ухвалив, зокрема у разі 

долучення фото/ксерокопії такого рішення); 

- у 22 скаргах не дотримано вимог частини 2 статті 56 Закону № 2136-

VIII (конституційна скарга не підписана особою взагалі, підписана її 

представником тощо); 

- у 20 скаргах не дотримано вимог пункту 3 розділу III «Прикінцеві 

положення» Закону № 2136-VIII (конституційна скарга подана на остаточне 

рішення суду, яке набуло чинності до 30 вересня 2016 року); 

- у 14 скаргах не дотримано вимог частини 3 статті 56 Закону № 2136-

VIII (до конституційних скарг юридичних осіб не долучено їх установчі 

документи та/або акти про призначення (обрання) на посаду уповноважених 

осіб, які підписали відповідні конституційні скарги); 

- у 12 скаргах не дотримано вимог пункту 1 частини 2 статті 55 Закону 

№ 2136-VIII (не зазначено прізвища, ім’я, по батькові особи та/або адреси 

зареєстрованого місця проживання особи; при зверненні юридичних осіб до 

Суду – повної їх назви та/або місцезнаходження такої юридичної особи); 

- у 11 скаргах не дотримано вимог частини 1 статті 74 Закону № 2136-

VIII (конституційні скарги подано не державною мовою, зокрема 

російською). 

- у 6 скаргах не дотримано вимог пункту 2 частини 2 статті 55 Закону 

№ 2136-VIII (вказуючи в конституційній скарзі про необхідність участі в 

його справі представника, суб’єкт права на конституційну скаргу не зазначає 

відомостей про таку особу). 

На нашу думку, вказані типові помилки свідчать, перш за все, про те, 

що суб’єкти права на конституційну скаргу не усвідомлюють правову 

природу цього інституту та сприймають Конституційний Суд України як 

«четверту інстанцію», а також про певну легковажність та неуважність при 

підготовці конституційної скарги, що безпосередньо пов’язано з низьким 

рівнем правової обізнаності та культури в Україні. Водночас 

прослідковується тенденція, що з року в рік кількість конституційних скарг, 
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які поверталися скаржникам зменшується, але все ж залишається досить 

значною. Разом з тим вважаємо, що наявність такої кількості типових 

помилок все ж свідчить про необхідність звернення за професійною 

правничою допомогою при підготовці конституційної скарги.  

Водночас для певної категорії учасників кримінального провадження, 

зокрема, підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, можливість 

звернення за правовою допомогою значно ускладнюється, що в свою чергу 

має негативний вплив на забезпечення їх прав та законних інтересів. У 

зв’язку з цим ми переконані, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений 

повинен мати право на безоплатну правову допомогу щодо реалізації свого 

права на звернення до КСУ із конституційною скаргою. Наші переконання 

також підтверджуються й результатами проведеного нами анкетування. Так, 

331 особа з 408 респондентів, що становить 81,1% опитаних, погодились з 

нами, що надання безоплатної правової допомоги цим категоріям осіб має 

гарантуватись державою. 

Крім того, на нашу думку доволі цікавою видається статистична 

інформація щодо категорій питань, які були порушені суб’єктами права на 

конституційну скаргу. Так, згідно статистичних даних [338, с.37-38] 

питання, порушені суб’єктами права на конституційну скаргу, за якими 

було відкрито 38 конституційних проваджень у справах в 2018 році 

стосувались: пенсійно-соціального права (9 скарг); кримінального 

процесуального права (8 скарг); цивільного процесуального права (4 

скарги); фінансового права (4 скарги); трудового права (4 скарги); 

Державного бюджету України (3 скарги); господарського процесуального 

права (2 скарги); адміністративного правопорушення (2 скарги); 

адміністративного судочинства (2 скарги). 

Така статистична інформація ще раз підтверджує важливість і 

необхідність існування та якісного функціонування інституту 

конституційної скарги як інструменту захисту прав учасників 

кримінального провадження. 
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Водночас як свідчать дані проведеного нами анкетування, 63,7% 

респондентів не вважають інститут конституційної скарги дієвим 

інструментом захисту прав учасників кримінального провадження. При 

цьому свою позицію вони обґрунтовують такими аргументами: 1) до 

конституційної скарги занадто жорсткі вимоги і відповідно високий шанс її 

повернення скаржнику (32,7% опитаних); 2) в кримінальному провадженні 

вже є інститут виключного провадження і його достатньо для перегляду 

судових рішень в зв’язку із встановленою КСУ неконституційністю законів 

за результатами розгляду конституційного подання чи звернення (27,7% 

опитаних); 3) на момент постановлення рішення КСУ кримінальне 

провадження вже завершиться і питання втратить свою актуальність (24,6% 

опитаних). Разом з тим 36,3% опитаних все ж вважають інститут 

конституційної скарги дієвим інструментом захисту прав учасників 

кримінального провадження. 

Слід зазначити і про іншу особливість здійснення проваджень за 

конституційною скаргою, а саме про забезпечувальний наказ, який може 

видаватися у випадках, визн ачених статтею 78 Закону № 2136-VIII. Однак, 

як слушно зазначають Ю. Кириченко і Б. Бондаренко, цікавим питанням є 

те, яким чином Велика палата КСУ має видавати забезпечувальний наказ. 

Адже, як слушно зазначають науковці, згідно Закону № 2136-VIII лише 

вона наділена цим повноваженням та здійснює його за власної ініціативи. 

Водночас, як правило, конституційні скарги мають розглядатися сенатами, 

а рішення щодо відкриття провадження приймається колегіями. Тому 

незрозумілим є, яким чином Велика палата має ініціювати видання 

забезпечувального наказу за умови, що вона не розглядає справу. У зв’язку 

із особливостями природи забезпечувального наказу, а саме метою його 

видання – оперативне запобігання негативним наслідкам, він має бути 

виданий в короткі строки. При цьому ініціатива має виходити від Великої 

палати, яка не ознайомлена з матеріалами справи. Залишається також 
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невирішеним питання, яким чином та в межах якої процедури мають бути 

передані матеріали справи до Великої палати [343, с.23-24].  

Варто зауважити, що у кримінальному процесуальному законодавстві 

також існує ряд прогалин, пов’язаних з інститутом забезпечувального 

наказу, які негативно впливають на якість забезпечення прав учасників 

кримінального провадження. Зокрема, у КПК України відсутні положення, 

котрі б регулювали наслідки прийняття забезпечувального наказу для 

кримінального провадження. З огляду на це пропонуємо доповнити статтю 

534 КПК України частиною 6 наступного змісту: «У разі видання Великою 

Палатою Конституційного Суду України забезпечувального наказу в 

порядку статті 78 Закону України «Про Конституційний Суд України» з 

метою запобігання незворотнім наслідкам, що можуть настати у зв’язку з 

виконанням рішення слідчого судді, суду в кримінальному провадженні, 

вчинення передбачених таким судовим рішенням дій тимчасово 

зупиняється до дня ухвалення рішення Конституційним Судом України або 

постановлення ухвали про закриття конституційного провадження у 

справі». Необхідність внесення такого доповнення також підтверджується 

результатами проведеного нами анкетування. Так, 246 осіб з 408 

респондентів, що становить 60,3% опитаних підтримали такі пропозиції. 

Також слід звернути увагу на те, що тривала процедура перегляду 

судових рішень за виключними обставинами, якими можуть бути рішення 

КСУ щодо встановлення неконституційності закону, що був покладений в 

обґрунтування судових рішень в кримінальному провадженні, очевидно 

може обумовити порушення таких фундаментальних прав людини як право 

на життя, на свободу та особисту недоторканність, на приватність та на 

захист власності. Тож, повноваження Великої палати Конституційного 

Суду України щодо видання забезпечувального наказу матимуть 

позитивний ефект в кримінальному провадженні, адже виконання судового 

рішення здатне призводити до подальшого порушення конституційних 

прав учасників такого провадження [335, c.58-62]. 
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Ба більше, ми взагалі вважаємо доцільним доповнити статтю 335 

КПК України частиною 2, передбачивши право суду зупиняти судове 

провадження у кримінальній справі в разі об’єктивної неможливості 

розгляду цієї справи до набрання законної сили рішенням Конституційного 

Суду України за результатами конституційного провадження щодо 

неконституційності, конституційності закону, іншого правового акта чи їх 

окремого положення, які мають бути застосовані судом при вирішенні цієї 

кримінальної справи. Така пропозиція знайшла належну підтримку серед 

37,3% опитаних нами респондентів.  

Водночас 36,8% опитаних нами респондентів вважають, що в зв’язку 

із тим, що в кримінальному провадженні обмежуються такі конституційні 

права людини як право на свободу та на приватність, мають бути визначені 

нормативно скорочені строки розгляду конституційних скарг щодо 

порушення прав осіб в межах кримінальних проваджень. 

За час дії інституту конституційної скарги Конституційним Судом 

України була прийнята певна кількість рішень, які мали вплив не лише на 

конкретні справи, а й на загальні засади здійснення судочинства в Україні, 

зокрема і на кримінально-процесуальне судочинство. Наприклад, 

конституційне провадження за скаргою Глущенка В.М. щодо 

неконституційності частини 2 статті 392 Кримінального процесуального 

кодексу України, яке було завершено прийняттям рішення на користь 

скаржника. Цим Рішенням Конституційний Суд України визнав таким, що 

не відповідає Конституції України (є неконституційним), положення 

частини другої статті 392 КПК України щодо унеможливлення окремого 

апеляційного оскарження ухвали суду про продовження строку тримання 

під вартою, постановленої під час судового провадження в суді першої 

інстанції до ухвалення судового рішення по суті. Конституційний Суд 

України вважає, що неможливість своєчасного апеляційного перегляду 

рішення суду першої інстанції про продовження запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою унеможливлює ефективну та оперативну 



206 

(дієву) перевірку правомірності обмеження конституційного права особи на 

свободу на стадії судового розгляду. Неможливість оскарження особою чи 

її захисником в апеляційному порядку ухвали суду про продовження 

строку тримання під вартою створює умови, за яких помилкове рішення 

суду першої інстанції, чинне протягом тривалого часу, може призвести до 

тяжких невідворотних наслідків для зазначеної особи у вигляді 

безпідставного обмеження її конституційного права на свободу [199]. 

За результатами розгляду конституційного провадження за скаргою 

групи осіб щодо неконституційності частини 5 статті 176 Кримінального 

процесуального кодексу України, якою передбачено, що запобіжні заходи у 

вигляді особистого зобов’язання, особистої поруки, домашнього арешту, 

застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або 

обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109 – 114-1, 

258 – 258-5, 260, 261 Кримінального кодексу України, Конституційний Суд 

України визнав невідповідність зазначених норм положенням Конституції 

України. Адже положення частини 5 статті 176 КПК України не відповідає 

частині 2 статті 3, частинам 1, 2 статті 8, частинам 1, 2 статті 29 

Конституції України, оскільки порушує принцип верховенства права та 

обмежує право особи на свободу та особисту недоторканність [344]. 

Гарним прикладом ефективності інституту конституційної скарги 

слід вважати і рішення від 17.03.2020 року № 5-р/2020 у справі за 

конституційною скаргою Татькова Віктора Івановича щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) окремих положень частини 5 

статті 190, пункту 1 частини 1, частини 3 статті 309 КПК України. 

Вказаним рішенням КСУ визнав такими, що відповідають Конституції 

України (є конституційними), положення частини 5 статті 190, пункту 1 

частини 1, частини 3 статті 309 КПК України щодо заборони оскарження в 

апеляційному порядку ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з 

метою приводу. Конституційний Суд України вважає, що, встановивши 

положеннями Кодексу оспорюване нормативне регулювання, законодавець 
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забезпечив досягнення справедливого балансу між процесуальними 

правами та обов’язками сторін обвинувачення і захисту. Таке регулювання 

забезпечує можливість сторонам обвинувачення і захисту довести свою 

позицію і найбільш ефективно реалізувати свої процесуальні права і 

обов’язки у кримінальному провадженні [345]. 

Цікавим також видається рішення від 17.06.2020 року № 4-р(II)/2020 

у справі за конституційною скаргою Плескача В’ячеслава Юрійовича щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень 

частини 3 статті 307, частини 3 статті 309 Кримінального процесуального 

кодексу України. Цим рішенням КСУ визнав такими, що не відповідає 

Конституції України (є неконституційними), положення частини 3 статті 

307 КПК України щодо заборони оскарження ухвали слідчого судді за 

результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого, прокурора, яка 

полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви, 

повідомлення про кримінальне правопорушення. Рішення мотивоване тим, 

що положення частини 3 статті 307 КПК України є обмеженням 

конституційного права на судовий захист стосовно гарантій на апеляційний 

перегляд справи, а отже, суперечать положенням частини 2 статті 3, 

частини 1 статті 8, частин 1, 2 статті 55, пункту 8 частини 2 статті 129 

Конституції України [246]. 

Підсумовуючи результати дослідження, маємо визнати, що інститут 

конституційної скарги досить ефективно функціонує в правовій системі 

України і здатен належним чином забезпечувати права, свободи і законні 

інтереси громадян України, зокрема під час здійснення кримінального 

провадження. Безумовно слід визнати, що інститут конституційної скарги 

потребує і буде потребувати подальшого вдосконалення задля забезпечення 

ефективності, законності і справедливості конституційного правосуддя в 

цілому. Однак очевидним є те, що конституційна скарга стане саме тим 

механізмом, використання якого здатне захистити права, свободи і законні 
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інтереси громадян від неконституційного посягання з боку усіх державних 

органів, зокрема і законодавчих.  

 

Висновки до третього розділу 

 

На основі проведеного дослідження можна зробити такі висновки: 

1. Акти КСУ, які відіграють важливе значення у правовому механізмі 

забезпечення прав учасників кримінального провадження, умовно можна 

класифікувати на дві групи, а саме: акти загального характеру та акти 

спеціального характеру. Акти загального характеру застосовуються до різних 

видів правовідносин, в тому числі й до тих, що виникають в межах 

кримінального провадження. Акти спеціального характеру ухвалюються з 

метою конкретизації і деталізації, врахування своєрідності та особливостей 

саме кримінального права та процесу. Акти спеціального характеру також 

можна розділити на дві групи: щодо конституційності чи тлумачення норм 

кримінального права; щодо конституційності чи тлумачення норм 

кримінального процесуального права. При цьому акти спеціального 

характеру уточнюють акти загального характеру, а акти загального характеру 

визначають загальні засади та основоположний напрям актів спеціального 

характеру. 

2. Конституційний контроль у національному механізмі забезпечення 

прав учасників кримінального провадження виступає однією з гарантій 

правового врегулювання юридичних розбіжностей, які виникають в 

кримінальному процесуальному законодавстві, та захисту прав і свобод 

учасників кримінального провадження від можливих порушень навіть з боку 

органів законодавчої влади, а також забезпечує законність та правовий 

характер кримінального провадження в цілому. 

3. У галузі кримінального процесу офіційні тлумачення Конституції та 

законів України, надані у рішеннях та висновках КСУ, дозволяють краще 

розуміти зміст кримінально-процесуальних норм, що в свою чергу значно 
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підвищує якість реалізації завдань кримінального провадження. У галузі 

кримінального процесу тлумачення КСУ норм закону є одним з достатньо 

ефективних важелів впливу на кримінально-процесуальні відносини і 

передбачає не тільки правильне усвідомлення меж правового регулювання, а 

й використання з цією метою найбільш дієвих правових засобів. 

4. Рішення Конституційного Суду України, ухвалені щодо 

неконституційності (конституційності) законів України та інших правових 

актів у кримінальному провадженні, є дієвими заходами захисту прав та 

законних інтересів учасників кримінального провадження, оскільки 

визнаючи неконституційними (конституційними) закони України чи інші 

правові акти у сфері кримінальних процесуальних правовідносин, КСУ в 

певній мірі відновлюють права учасників кримінального провадження, 

порушені в результаті застосування (не застосування) судом в безпосередньо 

їх справі законів України, інших правових актів чи їх окремого положення, 

які не відповідають (відповідають) Конституції України. Водночас рішення 

Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції 

України, а також висновок Конституційного Суду України у справах щодо 

відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України 

або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для 

надання згоди на їх обов’язковість, та щодо відповідності законопроекту про 

внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції 

України, є заходами охорони прав та законних інтересів учасників 

кримінального провадження, оскільки вони попереджають та запобігають 

порушенню прав та свобод цих суб’єктів.  

5. Завдання, які стоять перед інститутом конституційної скарги як 

складової національного механізму забезпечення прав учасників 

кримінального провадження, включають подолання неконституційності 

норми закону, який не відповідає духу Конституції України в цілому та 

захист конкретного права окремого учасника кримінального провадження 

зокрема. 
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6. Тривала процедура перегляду судових рішень за виключними 

обставинами, якими можуть бути рішення КСУ щодо встановлення 

неконституційності закону, що був покладений в обґрунтування судових 

рішень в кримінальному провадженні, очевидно може обумовити порушення 

таких фундаментальних прав людини як право на життя, на свободу та 

особисту недоторканність, на приватність та на захист власності. Тож, 

повноваження Великої палати Конституційного Суду України щодо видання 

забезпечувального наказу матимуть позитивний ефект в кримінальному 

провадженні, адже виконання судового рішення здатне призводити до 

подальшого порушення конституційних прав учасників такого провадження.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

Дослідження дало змогу вирішити наукове завдання щодо розробки 

науково-теоретичних та практичних засад функціонування механізму захисту 

прав учасників кримінального провадження в конституційній юрисдикції та 

сформулювати висновки й пропозиції, що відповідають вимогам наукової 

новизни, а саме: 

1. Правовий механізм захисту прав учасників кримінального 

провадження формується системою національного та міжнародного правових 
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механізмів забезпечення прав учасників кримінального провадження, яку 

слід розглядати як сукупність у взаємодії, взаємообумовленості та 

взаємозв’язку усіх елементів даного механізму, що відрізняються 

універсальністю, загальною значимістю та призначені створювати належні 

умови для реалізації, охорони та відновлення закріплених чинним 

законодавством прав учасників кримінального провадження. Загалом 

системи національного та міжнародного механізмів забезпечення прав 

учасників кримінального провадження об’єднують єдиними вимогами усі 

елементи даного механізму, намагаючись зробити їх діяльність уніфікованою 

і такою, що відповідатиме міжнародним та національним стандартам 

забезпечення прав людини.  

2. Правовий механізм забезпечення прав учасників кримінального 

провадження – це єдина організована динамічна взаємообумовлена система 

закріплених джерелами права юридичних процедур, процесуальних прав та 

уповноважених суб’єктів, діяльність яких направлена на реалізацію прав 

учасників кримінального провадження, їх охорону та відновлення у 

кримінальному процесі. Структура даного правового механізму складається з 

таких елементів: джерела права; юридичні процедури; уповноважені 

суб’єкти, діяльність яких направлена на забезпечення прав учасників 

кримінального провадження. 

3. Роль Конституційного Суду України як структурного елемента 

національного механізму забезпечення прав учасників кримінального 

провадження полягає у забезпеченні міжюрисдикційного зв’язку 

конституційного і кримінального судочинства, що має свій прояв у 

повноваженнях Конституційного Суду України вирішувати питання щодо 

відповідності Конституції України (конституційність) законів України (їх 

окремих положень) за конституційною скаргою особи, яка вважає, що 

застосований в остаточному судовому рішенні в її кримінальній справі закон 

України суперечить Конституції України або в результаті розгляду 

конституційного звернення чи подання уповноважених суб’єктів. Водночас, 
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наслідком встановлення Конституційним Судом України неконституційності 

(конституційності) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, 

застосованого (незастосованого) в судовому рішенні при розгляді 

кримінального провадження є право на перегляд такого рішення за 

виключними обставинами в порядку глави 34 КПК України. 

4. Предметом правового механізму забезпечення прав учасників 

кримінального провадження в конституційній юрисдикції є конституційні 

права людини, що реалізуються в межах кримінально-процесуальних 

правовідносин та охороняються і захищаються одночасно правовими 

інструментами кримінальної та конституційної юрисдикцій. 

5. До прав учасників кримінального провадження як предмету 

правового механізму їх забезпечення в конституційній юрисдикції можна 

віднести: право на життя (27 КУ); право на захист від катування, жорстокого, 

нелюдського або такого, що принижує його гідність, поводження чи 

покарання (28 КУ); право на свободу та особисту недоторканність (29 КУ); 

право на повагу до приватного та сімейного життя (30, 31, 32 КУ); право 

власності (41 КУ); право на справедливий суд (55 КУ); право на 

відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування 

матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень (56 КУ); 

право на правову допомогу (59, 63 КУ); право на визнання презумпції 

невинуватості (62 КУ). Особливість окреслених прав учасників 

кримінального провадження, які становлять предмет правового механізму їх 

забезпечення в конституційній юрисдикції, полягає у тому, що вони: 1) є 

взаємозалежними та взаємообумовлюючими; 2) одночасно є як 

основоположними конституційними правами, так і засадами кримінального 

провадження, що свідчить про тісний міжюрисдикційний зв'язок 

конституційного та кримінального судочинства; 3) охороняються та 

гарантуються як на національному (Конституція України та КПК України), 
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так і на міжнародному (Конвенція про захист прав людини та 

основоположних свобод) рівнях, що свідчить про їх особливе місце в 

правовій системі держави; 4) забезпечення їх належної реалізації сприяє 

формуванню та становленню України як правової держави.  

6. За своєю правовою природою акти Конституційного Суду України є 

правовими актами, які набувають характеру юридичного прецеденту та ознак 

нормативності у випадках, визначених чинним законодавством. У 

національному механізмі забезпечення прав учасників кримінального 

провадження простежується двоякий вплив актів Конституційного Суду 

України. По-перше, акти Конституційного Суду України обумовлюють 

застосування заходів загального (нормативного) характеру та спрямовані на 

усунення системної правової проблеми у сфері кримінального процесу чи 

суміжних галузей та її першопричин. По-друге, рішення КСУ за 

результатами розгляду справ за конституційними скаргами обумовлюють 

застосування заходів індивідуального характеру у вигляді перегляду судових 

рішень у кримінальному провадженні за виключними обставинами з метою 

застосування принципу restitutio in integrum щодо порушених прав учасників 

кримінального процесу. 

7. Значення конституційної скарги як інструменту захисту прав 

учасників кримінального провадження обумовлено тим, що законодавче 

закріплення процесуального механізму скасування рішень судів загальної 

юрисдикції через оскарження конституційності норм, які було покладено в 

обґрунтування прийнятих рішень у конкретних кримінальних провадженнях, 

надало громадянам право ефективного доступу до конституційного 

правосуддя та реалістичну можливість оскаржити не тільки процесуальні 

порушення під час здійснення кримінального провадження, але також і 

неконституційність норм матеріального кримінального права, із урахуванням 

яких таке провадження здійснювалось. 

8. З метою вдосконалення положень чинного кримінального 

процесуального законодавства України, які врегульовують функціонування 
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національного правового механізму забезпечення прав учасників 

кримінального провадження в конституційній юрисдикції, запропоновано 

внести зміни та доповнення до статей 9, 21, 30, 335, 459, 464, 534 КПК 

України. 
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Court of Human Rights; Judgment 25.08.1987. URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57480. (дата звернення: 28.05.2020). 

240. Справа щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону 

України «Про інформацію» та статті 12 Закону України «Про прокуратуру» 

(справа К.Г.Устименка): Конституційний Суд України; Рішення від 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61686
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58009
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59097
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108237
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79608
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_274
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57469
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57480
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30.10.1997 № 5-зп. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-97. 

(дата звернення: 28.05.2020). 

241. Справа за конституційним зверненням громадянки Дзюби Галини 

Павлівни щодо офіційного тлумачення частини другої статті 55 Конституції 

України та статті 248-2 Цивільного процесуального кодексу України (справа 

громадянки Дзюби Г.П. щодо права на оскарження в суді неправомірних дій 

посадової особи): Конституційний Суд України; Рішення від 25.11.1997 № 6-

зп. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-97. (дата звернення: 

28.05.2020).  

242. Справа за конституційним поданням народних депутатів України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу 

Президента України від 24 квітня 1997 року № 371 «Про Національне бюро 

розслідувань України»(справа щодо утворення Національного бюро 

розслідувань України): Конституційний Суд України; Рішення від 06.07.1998 

№ 10-рп/98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-98. (дата 

звернення: 28.05.2020). 

243. Справа за конституційним зверненням Київської міської ради 

професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 

Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміна 

«законодавство»): Конституційний Суд України; Рішення від 09.07.1998 

№ 12-рп/98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-98. (дата 

звернення: 28.05.2020). 

244. Справа за конституційним зверненням Національного банку 

України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 

Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших 

нормативно-правових актів): Конституційний Суд України; Рішення від 

09.02.1999 № 1-рп/99. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-99. 

(дата звернення: 28.05.2020).  

245. Справа за конституційними поданнями Служби безпеки України, 

Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-99
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України, Міністерства фінансів України щодо офіційного тлумачення 

положень пункту 6 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей», частин четвертої і п'ятої 

статті 22 Закону України «Про міліцію» та частини шостої статті 22 Закону 

України «Про пожежну безпеку» (справа про офіційне тлумачення терміна 

«член сім'ї»): Конституційний Суд України; Рішення від 03.06.1999 № 5-

рп/99. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-99. (дата звернення: 

28.05.2020). 

246. Справа за конституційними поданнями 51 народного депутата 

України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України 

щодо застосування державної мови органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в 

навчальних закладах України (справа про застосування української мови): 

Конституційний Суд України; Рішення від 14.12.1999 № 10-рп/99. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-99. (дата звернення: 28.05.2020). 

247. Справа за конституційним поданням Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень абзаців третього, четвертого, п'ятого статті 248-

3 Цивільного процесуального кодексу України та за конституційними 

зверненнями громадян Будинської Світлани Олександрівни і Ковриги Сергія 

Володимировича щодо офіційного тлумачення положення абзацу четвертого 

статті 248-3 Цивільного процесуального кодексу України (справа щодо 

конституційності статті 248-3 ЦПК України): Конституційний Суд України; 

Рішення від 23.05.2001 № 6-рп/2001. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-01. (дата звернення: 28.05.2020).  

248. Справа за конституційним поданням Верховного Суду України 

про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 

Конституції України та частини другої статті 13 Закону України «Про статус 

суддів» (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу): 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-01
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Конституційний Суд України; Рішення від 01.12.2004 № 19-рп/2004. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-04. (дата звернення: 28.05.2020).  

249. Справа за конституційним поданням 50 народних депутатів 

України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої 

статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про 

охоронюваний законом інтерес): Конституційний Суд України; Рішення від 

01.12.2004 № 18-рп/2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-

04. (дата звернення: 28.05.2020). 

250. Справа за конституційним поданням 46 народних депутатів 

України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

положень статті 1, частини першої статті 7, статей 8, 9, 10, частини четвертої 

статті 14, статті 17, частини першої статті 20, частини третьої статті 29 

Закону України «Про прокуратуру» (справа про повноваження прокуратури 

відповідно до пункту 9 розділу XV «Перехідні положення» Конституції 

України): Конституційний Суд України; Рішення від 10.09.2008 № 15-

рп/2008. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-08. (дата 

звернення: 28.05.2020).  

251. Справа за конституційним поданням 46 народних депутатів 

України щодо офіційного тлумачення термінів «найвищий судовий орган», 

«вищий судовий орган», «касаційне оскарження», які містяться у статтях 125, 

129 Конституції України: Конституційний Суд України; Рішення від 

11.03.2010 № 8-рп/2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-

10. (дата звернення: 28.05.2020). 

252. Справа за конституційним поданням Верховного Суду України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень 

законів України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про 

відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відповідальності за корупційні правопорушення» (справа про корупційні 

правопорушення та введення в дію антикорупційних законів): 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-04
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-10
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Конституційний Суд України; Рішення від 06.10.2010 № 21-рп/2010. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v021p710-10. (дата звернення: 28.05.2020).  

253. Справа за конституційними поданнями 54 народних депутатів 

України та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) окремих положень Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», Кримінально-процесуального кодексу України, 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України (щодо принципу інстанційності в системі судів загальної 

юрисдикції): Конституційний Суд України; Рішення від 12.07.2011 № 9-

рп/2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-11. (дата 

звернення: 28.05.2020). 

254. Справа за конституційним поданням 54 народних депутатів 

України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих 

положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кримінально-

процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу 

України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України: Конституційний Суд України; 

Рішення від 13.12.2011 № 17-рп/2011. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-11. (дата звернення: 28.05.2020). 

255. Справа за конституційним зверненням громадянина Трояна 

Антона Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 

Конституції України (справа про рівність сторін судового процесу): 

Конституційний Суд України; Рішення від 12.04.2012 № 9-рп/2012. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-12. (дата звернення: 28.05.2020). 

256. Справа за конституційним поданням 49 народних депутатів 

України щодо офіційного тлумачення положень статті 151-2 Конституції 

України: Конституційний Суд України; Рішення від 02.12.2019 № 11-р/2019. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-19. (дата звернення: 

28.05.2020). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v021p710-10
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257. Справа за конституційним поданням 46 народних депутатів 

України щодо офіційного тлумачення положень статті 58 Конституції 

України, статей 6, 81 Кримінального кодексу України (справа про зворотну 

дію кримінального закону в часі): Конституційний Суд України; Рішення від 

19.04.2000 № 6-рп/2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-

00. (дата звернення: 28.05.2020). 

258. Справа за конституційним поданням Верховного Суду України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 

69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш 

м'якого покарання): Конституційний Суд України; Рішення від 02.11.2004 

№ 15-рп/2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04. (дата 

звернення: 28.05.2020).  

259. Справа за конституційним поданням Верховного Суду України та 

за конституційним зверненням громадянина Савчука Миколи Миколайовича 

про офіційне тлумачення положень Кримінального кодексу України 1960 

року із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до 

Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового 

кодексів України» від 22 лютого 2000 року № 1483-III, щодо їх дії в часі у 

взаємозв'язку із положеннями статті 8, частини першої статті 58, пункту 22 

частини першої статті 92, частини другої статті 152, пункту 1 розділу XV 

«Перехідні положення» Конституції України, статті 73 Закону України «Про 

Конституційний Суд України», частини другої статті 4, частин першої, 

третьої, четвертої статті 5, частини третьої статті 74 Кримінального кодексу 

України 2001 року (справа про заміну смертної кари довічним позбавленням 

волі): Конституційний Суд України; Рішення від 26.01.2011 № 1-рп/2011. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-11. (дата звернення: 

28.05.2020). 

260. Справа за конституційним зверненням громадянина Кузьменка 

Віталія Борисовича щодо офіційного тлумачення положення частини третьої 

статті 364 Кримінального кодексу України (справа щодо застосування 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-00
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-00
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04
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кваліфікуючої ознаки «працівник правоохоронного органу» до працівника 

державної виконавчої служби): Конституційний Суд України; Рішення від 

18.04.2012 № 10-рп/2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-

12. (дата звернення: 28.05.2020). 

261. Справа за конституційним поданням Генеральної прокуратури 

України щодо офіційного тлумачення положень статті 86 Конституції 

України та статей 12, 19 Закону України «Про статус народного депутата 

України» (справа про запити народних депутатів України до прокуратури): 

Конституційний Суд України; Рішення від 11.04.2000 № 4-рп/2000. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-00. (дата звернення: 28.05.2020). 

262. Справа за конституційним зверненням громадянина Солдатова 

Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 

Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу 

України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (справа про право вільного вибору захисника): 

Конституційний Суд України; Рішення від 16.11.2000 № 13-рп/2000. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-00. (дата звернення: 28.05.2020). 

263. Справа за конституційним поданням Міністерства внутрішніх 

справ України щодо офіційного тлумачення положень статті 86 Конституції 

України, а також частини другої статті 15 та частини першої статті 16 Закону 

України «Про статус народного депутата України» (справа про запити і 

звернення народних депутатів України до органів дізнання і досудового 

слідства): Конституційний Суд України; Рішення від 20.03.2002 № 4-рп/2002. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-02. (дата звернення: 

28.05.2020). 

264. Справа за конституційним поданням Верховного Суду України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень 

частини третьої статті 120, частини шостої статті 234, частини третьої статті 

236 Кримінально-процесуального кодексу України (справа про розгляд судом 

окремих постанов слідчого і прокурора): Конституційний Суд України; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-00
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Рішення від 30.01.2003 № 3-рп/2003. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-03. (дата звернення: 28.05.2020). 
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Додаток Г 

АНКЕТА НА ТЕМУ: 

«Конституційна юрисдикція в національному механізмі  

забезпечення прав учасників кримінального провадження» 

 

Шановний респонденте, просимо Вас відповісти на представлені нижче 

питання. Опитування має анонімний характер, отримані дані будуть 

використані виключно в узагальненому вигляді в наукових і практичних цілях. 

Відповідаючи на кожне питання, обирайте лише один варіант відповіді. 

 

1. Ким Ви працюєте ? 

o суддя 

o адвокат 

o прокурор 

o слідчий (детектив) 

o науковець 

 

2. Ваш стаж роботи в галузі права ? 

o до 5 років 

o 5 - 10 років 

o більше 10 років 

 

3. Чи вважаєте Ви, що, якщо суд доходить висновку, що кримінальний 

матеріальний чи кримінальний процесуальний закон суперечить Конституції 

України, то суд не повинен застосовувати такий закон, а має застосовувати 

норми Конституції України як норми прямої дії? 

o Ні, суд має застосовувати такий закон до моменту постановлення КСУ 

рішення щодо його неконституційності 

o Так, але це твердження стосується лише кримінального матеріального 

закону 
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o Так, але це твердження стосується лише кримінального 

процесуального закону 

o Так, погоджуюсь 

 

4. Чи вважаєте Ви, що в КПК України має бути передбачена така підстава для 

зупинення судового провадження у кримінальній справі як об’єктивна 

неможливість розгляду цієї справи до набрання законної сили рішенням КСУ 

за результатами конституційного провадження щодо неконституційності, 

конституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, 

які мають бути застосовані судом при вирішенні цієї кримінальної справи?  

o Ні, зупиняти судове провадження у кримінальній справі не потрібно 

o Ні, якщо КСУ встановить неконституційність, конституційність закону, 

іншого правового акта чи їх окремого положення, які мають будуть 

застосовані судом при вирішенні цієї кримінальної справи, це буде 

підставою для перегляду судового рішення в порядку виключного 

провадження 

o Так, адже постановлення судового рішення може призвести до 

незворотніх наслідків, якими будуть порушенні права та законні 

інтереси осіб 

 

5. Чи вважаєте Ви, що у разі видання КСУ забезпечувального наказу, 

вчинення дій, передбачених судовим рішенням в кримінальному 

провадженні, має тимчасово зупинятись до дня ухвалення рішення КСУ або 

постановлення ухвали про закриття конституційного провадження у справі?  

o Ні, це може призвести до недосягнення мети кримінального 

судочинства 

o Ні, це може призвести до затягування виконання судового рішення у 

кримінальному провадженні 
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o Так, адже це запобігатиме незворотнім наслідкам, що можуть настати у 

зв’язку з виконанням рішення слідчого судді, суду в кримінальному 

провадженні 

 

6. Чи вважаєте Ви, що встановлення КСУ під час розгляду справи за 

конституційною скаргою застосування судом в кримінальному провадженні 

закону України (його положення) шляхом його витлумачення у спосіб, що не 

відповідає Конституції України, має бути підставою для перегляду судових 

рішень в порядку виключного провадження? 

o Ні, такою підставою має бути лише встановлена КСУ 

неконституційність, конституційність закону, іншого правового акта чи 

їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи 

o Так, судове тлумачення також може бути визнано неконституційним і 

обумовити неправильне застосування норм закону 

 

7. Що Ви розумієте під остаточним судовим рішенням в кримінальному 

провадженні в контексті права особи звернутись із конституційною скаргою 

до КСУ, якщо вона вважає, що застосований в її справі закон України (його 

окремі положення) суперечить Конституції України?  

o Це лише судове рішення, яким завершується кримінальне провадження 

(вирок, ухвала про закриття провадження) 

o Це будь-яке судове рішення, яке не може бути оскаржене 

o Це будь-яке судове рішення, яке вступило в законну силу 

o Це будь-яке судове рішення, в разі передбаченої законом можливості 

апеляційного оскарження, - за наявності ухваленого в порядку 

апеляційного перегляду судового рішення, яке набрало законної сили, а 

в разі передбаченої законом можливості касаційного оскарження - 

судового рішення, винесеного в порядку касаційного перегляду 
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8. Чи вважаєте Ви інститут конституційної скарги дієвим інструментом 

захисту прав учасників кримінального провадження? 

o Ні, це не ефективно 

o Так, це ефективно 

 

9. Якщо ви не вважаєте інститут конституційної скарги дієвим інструментом 

захисту прав учасників кримінального провадження, то чому? 

o На момент постановлення рішення КСУ кримінальне провадження вже 

завершиться і питання втратить свою актуальність 

o В кримінальному провадженні вже є інститут виключного 

провадження і його достатньо для перегляду судових рішень в зв’язку 

із встановленою КСУ неконституційністю законів за результатами 

розгляду конституційного подання чи звернення 

o До конституційної скарги занадто жорсткі вимоги і відповідно високий 

шанс її повернення скаржнику 

o Інше: 

 

10. Чи мають бути визначені нормативно скорочені строки розгляду 

конституційних скарг щодо порушення прав осіб в межах кримінальних 

проваджень?  

o Ні, для всіх мають бути однакові строки 

o Так, адже в кримінальному провадженні обмежуються такі 

конституційні права людини як право на свободу та на приватність 

o Так, але лише, якщо конституційна скарга пов’язана із порушенням 

прав особи, яка знаходиться під вартою 

 

11. Чи повинен підозрюваний, обвинувачений, засуджений мати право на 

безоплатну правову допомогу щодо реалізації свого права на звернення до 

КСУ із конституційною скаргою?  
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o Ні, надання БПД цим категоріям осіб гарантується державою лише в 

межах кримінального провадження 

o Так, адже конституційна юрисдикція є одним з національних правових 

механізмів захисту прав людини 

 

12. Якому судовому органу Ви віддасте перевагу щодо захисту прав 

учасників кримінального провадження і чому?  

o КСУ, тому що це національний судовий орган 

o КСУ, тому що конституційна скарга буде розглянута швидше, ніж 

заява до ЄСПЛ 

o КСУ, тому що його рішення обов’язкові для судових органів України 

o ЄСПЛ, тому що це міжнародна судова інституція 

o ЄСПЛ, тому що заява до ЄСПЛ буде розглянута швидше, ніж 

конституційна скарга 

o ЄСПЛ, тому що кримінальне провадження має здійснюватися із 

урахуванням його судової практики 
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Додаток Ґ 

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТНОГО ОПИТУВАННЯ 

 

Опитування проводилось методом анкетування за спеціально 

розробленою анкетою (див. Додаток Г). Метою опитування було вивчення 

думки респондентів щодо ролі конституційної юрисдикція в національному 

механізмі забезпечення прав учасників кримінального провадження. 

Генеральну сукупність дослідження склали судді, адвокати, прокурори, слідчі 

(детективи), науковці. Вибіркова сукупність опитування склала 408 осіб. 

Кількісні результати опитування відображені наступними даними: 

 

1. Ким Ви працюєте ? 

o суддя – 73 особи (17,9% опитаних) 

o адвокат – 138 осіб (33,8% опитаних) 

o прокурор – 81 особа (19,9% опитаних) 

o слідчий (детектив) – 32 особи (7,8% опитаних) 

o науковець – 84 особи (20,6% опитаних) 

Всього: 408 опитаних (100%) 

 

2. Ваш стаж роботи в галузі права ? 

o до 5 років – 49 осіб (12,0% опитаних) 

o 5 - 10 років – 85 осіб (20,8% опитаних) 

o більше 10 років – 274 особи (67,2% опитаних) 

Всього: 408 опитаних (100%) 
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3. Чи вважаєте Ви, що, якщо суд доходить висновку, що кримінальний 

матеріальний чи кримінальний процесуальний закон суперечить Конституції 

України, то суд не повинен застосовувати такий закон, а має застосовувати 

норми Конституції України як норми прямої дії? 

o Ні, суд має застосовувати такий закон до моменту постановлення КСУ 

рішення щодо його неконституційності – 116 осіб (28,4% опитаних) 

o Так, але це твердження стосується лише кримінального матеріального 

закону – 11 осіб (2,7% опитаних) 

o Так, але це твердження стосується лише кримінального 

процесуального закону – 11 осіб (2,7% опитаних) 

o Так, погоджуюсь – 270 осіб (66,2% опитаних) 

Всього: 408 опитаних (100%) 

 

4. Чи вважаєте Ви, що в КПК України має бути передбачена така підстава для 

зупинення судового провадження у кримінальній справі як об’єктивна 

неможливість розгляду цієї справи до набрання законної сили рішенням КСУ 

за результатами конституційного провадження щодо неконституційності, 

конституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, 

які мають бути застосовані судом при вирішенні цієї кримінальної справи?  

o Ні, зупиняти судове провадження у кримінальній справі не потрібно – 

77 осіб (18,8% опитаних) 

o Ні, якщо КСУ встановить неконституційність, конституційність закону, 

іншого правового акта чи їх окремого положення, які мають будуть 

застосовані судом при вирішенні цієї кримінальної справи, це буде 

підставою для перегляду судового рішення в порядку виключного 

провадження – 179 осіб (43,9% опитаних) 

o Так, адже постановлення судового рішення може призвести до 

незворотніх наслідків, якими будуть порушенні права та законні 

інтереси осіб – 152 особи (37,3% опитаних) 

Всього: 408 опитаних (100%) 
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5. Чи вважаєте Ви, що у разі видання КСУ забезпечувального наказу, 

вчинення дій, передбачених судовим рішенням в кримінальному 

провадженні, має тимчасово зупинятись до дня ухвалення рішення КСУ або 

постановлення ухвали про закриття конституційного провадження у справі?  

o Ні, це може призвести до недосягнення мети кримінального 

судочинства – 94 особи (23,0% опитаних) 

o Ні, це може призвести до затягування виконання судового рішення у 

кримінальному провадженні – 68 осіб (16,7% опитаних) 

o Так, адже це запобігатиме незворотнім наслідкам, що можуть настати у 

зв’язку з виконанням рішення слідчого судді, суду в кримінальному 

провадженні – 246 осіб (60,3% опитаних) 

Всього: 408 опитаних (100%) 

 

6. Чи вважаєте Ви, що встановлення КСУ під час розгляду справи за 

конституційною скаргою застосування судом в кримінальному провадженні 

закону України (його положення) шляхом його витлумачення у спосіб, що не 

відповідає Конституції України, має бути підставою для перегляду судових 

рішень в порядку виключного провадження? 

o Ні, такою підставою має бути лише встановлена КСУ 

неконституційність, конституційність закону, іншого правового акта чи 

їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи – 

170 осіб (41,7% опитаних) 

o Так, судове тлумачення також може бути визнано неконституційним і 

обумовити неправильне застосування норм закону – 238 осіб (58,2% 

опитаних) 

Всього: 408 опитаних (100%) 

 

7. Що Ви розумієте під остаточним судовим рішенням в кримінальному 

провадженні в контексті права особи звернутись із конституційною скаргою 
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до КСУ, якщо вона вважає, що застосований в її справі закон України (його 

окремі положення) суперечить Конституції України?  

o Це лише судове рішення, яким завершується кримінальне провадження 

(вирок, ухвала про закриття провадження) – 53 особи (13,0% 

опитаних) 

o Це будь-яке судове рішення, яке не може бути оскаржене – 65 осіб 

(15,9% опитаних) 

o Це будь-яке судове рішення, яке вступило в законну силу – 61 особа 

(15,0% опитаних) 

o Це будь-яке судове рішення, в разі передбаченої законом можливості 

апеляційного оскарження, - за наявності ухваленого в порядку 

апеляційного перегляду судового рішення, яке набрало законної сили, а 

в разі передбаченої законом можливості касаційного оскарження - 

судового рішення, винесеного в порядку касаційного перегляду – 229 

осіб (56,1% опитаних) 

Всього: 408 опитаних (100%) 

 

8. Чи вважаєте Ви інститут конституційної скарги дієвим інструментом 

захисту прав учасників кримінального провадження? 

o Ні, це не ефективно – 260 осіб (63,7% опитаних) 

o Так, це ефективно – 148 осіб (36,3% опитаних) 

Всього: 408 опитаних (100%) 

 

9. Якщо ви не вважаєте інститут конституційної скарги дієвим інструментом 

захисту прав учасників кримінального провадження, то чому? 

o На момент постановлення рішення КСУ кримінальне провадження вже 

завершиться і питання втратить свою актуальність – 64 особи (24,6% 

опитаних) 

o В кримінальному провадженні вже є інститут виключного 

провадження і його достатньо для перегляду судових рішень в зв’язку 
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із встановленою КСУ неконституційністю законів за результатами 

розгляду конституційного подання чи звернення – 72 особи (27,7% 

опитаних) 

o До конституційної скарги занадто жорсткі вимоги і відповідно високий 

шанс її повернення скаржнику – 85 осіб (32,7% опитаних) 

o Інше – 39 осіб (15,0% опитаних) 

Всього: 260 опитаних (100%) 

 

10. Чи мають бути визначені нормативно скорочені строки розгляду 

конституційних скарг щодо порушення прав осіб в межах кримінальних 

проваджень?  

o Ні, для всіх мають бути однакові строки – 59 осіб (14,4% опитаних) 

o Так, адже в кримінальному провадженні обмежуються такі 

конституційні права людини як право на свободу та на приватність – 

199 осіб (36,8% опитаних) 

o Так, але лише, якщо конституційна скарга пов’язана із порушенням 

прав особи, яка знаходиться під вартою – 150 осіб (36,8% опитаних) 

Всього: 408 опитаних (100%) 

 

11. Чи повинен підозрюваний, обвинувачений, засуджений мати право на 

безоплатну правову допомогу щодо реалізації свого права на звернення до 

КСУ із конституційною скаргою?  

o Ні, надання БПД цим категоріям осіб гарантується державою лише в 

межах кримінального провадження – 77 осіб (18,9% опитаних) 

o Так, адже конституційна юрисдикція є одним з національних правових 

механізмів захисту прав людини – 331 особа (81,1% опитаних) 

Всього: 408 опитаних (100%) 

 

12. Якому судовому органу Ви віддаєте перевагу щодо захисту прав 

учасників кримінального провадження і чому?  
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o КСУ, тому що це національний судовий орган – 25 осіб (6,1% 

опитаних) 

o КСУ, тому що конституційна скарга буде розглянута швидше, ніж 

заява до ЄСПЛ – 57 осіб (14,0% опитаних) 

o КСУ, тому що його рішення обов’язкові для судових органів України– 

44 особи (10,8% опитаних) 

o ЄСПЛ, тому що це міжнародна судова інституція – 77 осіб (18,9% 

опитаних) 

o ЄСПЛ, тому що заява до ЄСПЛ буде розглянута швидше, ніж 

конституційна скарга – 41 осіб (10,0% опитаних) 

o ЄСПЛ, тому що кримінальне провадження має здійснюватися із 

урахуванням його судової практики – 164 осіб (40,2% опитаних) 

Всього: 408 опитаних (100%) 
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Додаток Д 

Пропозиції змін та доповнень  

до Кримінального процесуального кодексу України 

 

1. Доповнити статтю 9 частиною 4 наступного змісту: 

«Якщо суд доходить висновку, що закон чи інший правовий акт 

суперечить Конституції України, суд не застосовує такий закон чи інший 

правовий акт, а застосовує норми Конституції України як норми прямої дії. 

У такому випадку суд після ухвалення рішення у справі звертається до 

Верховного Суду для вирішення питання стосовно внесення до 

Конституційного Суду України подання щодо конституційності закону чи 

іншого правового акта, вирішення питання про конституційність якого 

належить до юрисдикції Конституційного Суду України.» 

Частини 4, 5, 6 статті 9 вважати відповідно частинами 5, 6, 7. 

2. Доповнити частину 4 статті 21 абзацем другим наступного змісту: 

«Особа, чиї права, гарантовані Конституцією України, порушуються 

під час кримінального провадження, має право звернутись із конституційною 

скаргою до Конституційного Суду України, якщо вважає, що застосований в 

остаточному судовому рішенні в її справі закон України (його окремі 

положення) суперечить Конституції України. Така особа вважатиметься 

такою, що вичерпала всі національні засоби юридичного захисту в разі 

передбаченої законом можливості апеляційного оскарження за наявності 

ухваленого в порядку апеляційного перегляду судового рішення, яке набрало 

законної сили, а в разі передбаченої законом можливості касаційного 
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оскарження - судового рішення, винесеного в порядку касаційного 

перегляду.» 

3. Доповнити статтю 30 частиною 3 наступного змісту: 

«Юрисдикція судів у межах кримінальних проваджень не поширюється 

на правові питання, що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду 

України.» 

4. Доповнити статтю 335 частиною 2 наступного змісту: 

«Суд зупиняє судове провадження у кримінальній справі в разі 

об’єктивної неможливості розгляду цієї справи до набрання законної сили 

рішенням Конституційного Суду України за результатами конституційного 

провадження щодо неконституційності, конституційності закону, іншого 

правового акта чи їх окремого положення, які мають бути застосовані судом 

при вирішенні цієї кримінальної справи.» 

5. Викласти пункт 1 частини 3 статті 459 в наступній редакції: 

«1) встановлена Конституційним Судом України неконституційність, 

конституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, 

застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи;» 

6. Доповнити частину 3 статті 459 пунктом 1-1 наступного змісту: 

«встановлення Конституційним Судом України під час розгляду справи 

за конституційною скаргою застосування судом в кримінальному 

провадженні закону України (його положення) шляхом його витлумачення у 

спосіб, що не відповідає Конституції України;» 

7. Доповнити частину 3 статті 459 пунктом 2-1 наступного змісту: 

 «встановлення відповідними органами міжнародних організацій, 

членом або учасником яких є Україна, порушення Україною міжнародних 

зобов’язань при вирішенні даної справи судом у тих випадках, коли 

встановлене порушення міжнародних зобов’язань, якщо таке порушення 

неможливо усунути або компенсувати заподіяну ним шкоду іншим чином, 

ніж шляхом повторного розгляду справи». 
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8. Замінити в частині 2 статті 464 слова «Не пізніше наступного 

дня» словами «Протягом п’яти днів». 

9. Доповнити статтю 534 частиною 6 наступного змісту: 

«У разі видання Великою Палатою Конституційного Суду України 

забезпечувального наказу в порядку статті 78 Закону України «Про 

Конституційний Суд України» з метою запобігання незворотнім наслідкам, 

що можуть настати у зв’язку з виконанням рішення слідчого судді, суду в 

кримінальному провадженні, вчинення передбачених таким судовим 

рішенням дій тимчасово зупиняється до дня ухвалення рішення 

Конституційним Судом України або постановлення ухвали про закриття 

конституційного провадження у справі.». 


