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вини як засада кримінального провадження. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – 

Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь, 2018. 

Дисертацію присвячено науковому аналізу та обґрунтуванню дії 

презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини на кожній стадії 

кримінального провадження. Розкрито теоретико-методологічну основу 

поняття, змісту та сутності презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності, з’ясовано порядок її застосування в практичній діяльності 

судово-слідчих органів, що здійснюють розслідування та розгляд 

кримінальних проваджень, а також запропоновано практичні шляхи 

реформування кримінальної юстиції України в межах дотримання прав і 

реалізації презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини з 

урахуванням міжнародного досвіду. 

Проаналізовано поняття «презумпція» та «правова презумпція», 

враховуючи відсутність єдності позицій вчених-процесуалістів стосовно 

системи правових презумпцій, які діють у кримінальному процесі України. 

Наведено класифікацію правових презумпцій у теорії кримінального процесу 

та проведений аналіз ґенези презумпції невинуватості надав можливість 

дійти до висновку, що саме змішана (континентальна) форма кримінального 

процесу містила своєрідну презумпцію невинуватості. 

Визначено, що сфера дії зазначеної засади є доволі широкою. Вона діє 

на всіх стадіях кримінального провадження, забезпечуючи при цьому 

кожному, хто підозрюється або обвинувачується у вчиненні кримінального 

правопорушення, гідного ставлення до себе як до невинуватого доти, доки 

його вина не буде доведена в законному порядку і встановлена судом. 



 
 

Досліджено випадки порушення презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини представниками засобів масової інформації 

під час досудового розслідування та визначено наявність норм чинного 

законодавства, що забороняють розголошувати відомості досудового 

розслідування. Такі випадки в сукупності негативно впливають на діяльність 

правоохоронних органів, які не можуть належним чином забезпечити 

збереження відомостей досудового розслідування.  

Встановлено при проведенні дослідження непоодинокі випадки 

порушення презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини при 

призначенні слідчих (розшукових) дій уповноваженими на те особами, які, 

нехтуючи базовою засадою кримінального провадження, вживають 

некоректні вислови. Задовольняючі такі клопотання слідчого, прокурора, 

слідчий суддя виходить з тієї інформації, що надає слідчий, і, як результат, 

погоджується з нею і досить часто повторює зазначені порушення, що є 

прямим порушенням базової засади презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини. 

Сформульовано основні випадки порушення засади як під час 

досудового розслідування, так і під час судового розгляду, до яких належать: 

1) передчасне звинувачення політичними та державними діячами осіб, які 

підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні кримінального 

правопорушення, через засоби масової інформації, заявляючи цілком 

впевнено про абсолютну доведеність їхньої вини та неминучість покарання 

судом; 2) формування суб’єктивної думки судді на основі почутої інформації, 

що призводить до ухвалення несправедливого, необґрунтованого і 

незаконного судового рішення, що напряму є порушенням прав 

обвинуваченого на справедливий судовий розгляд. 

Запропоновано підвищити рівень взаємозв’язку та довіри між 

представниками засобів масової інформації та суддями з метою дотримання 

засади презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини і 

висвітлення загальнодоступної інформації широкому колу осіб. 



 
 

Зважаючи на особливості побудови правової системи США, яка є 

федеральною державою, презумпція невинуватості закріплюється найчастіше 

у законодавстві окремих штатів. Так, на прикладі законодавства штату 

Каліфорнія з’ясована схожість цієї норми на засаду презумпції невинуватості 

та забезпечення доведеності вини за КПК України, за якої обов’язок 

доведення покладається на сторону обвинувачення, а також наявність 

розумного сумніву у доведеності вини з боку обвинувачення.  

Проаналізовано законодавство Федеративної Республіки Німеччина 

щодо закріплення презумпції невинуватості та забезпечення доведеності 

вини, проте з’ясовано, що у статтях Кримінально-процесуального кодексу 

ФРН вона не відображена як окрема засада. У кримінальному процесі вона 

все ж діє, оскільки ФРН 1952 року ратифікувала Конвенцію про захист прав 

людини й основоположних свобод і тому вона є частиною внутрішнього 

законодавства країни. 

Проаналізовано ряд рішень Європейського суду з прав людини. 

Наголошено на важливості практики діяльності ЄСПЛ, яка в нашій державі є 

джерелом права та має вищу, порівняно з національним законодавством, 

юридичну силу, є важливою для України з точки зору конкретизації 

положень щодо презумпції невинуватості. Розглянувши основні проблеми у 

діяльності правоохоронних органів і проблеми чинного законодавства щодо 

реалізації та гарантування засади презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини, виокремлено напрями реформування і зміни у сфері 

дотримання презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини. 

Ключові слова: презумпція невинуватості та забезпечення доведеності 

вини, засада презумпції невинуватості, забезпечення доведеності вини, 

засади, права та свободи, доступ до правосуддя, кримінальне провадження, 

заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) дії, 

судовий розгляд, вирок, Європейський суд з прав людини, міжнародні норми, 

правові рішення, кримінальна юстиція. 



 
 

 

SUMMARY 

Lyubavina V.P. The presumption of innocence and ensuring the proof of 

guilt as a basis for criminal proceedings. – Qualification scientific work as the 

manuscript. 

The dissertation for obtaining the degree of Candidate of Law Sciences, 

Specialty 12.00.09 – Criminal Procedure and Criminalistics; forensic examination; 

operational search activity. – University of the State Fiscal Service of Ukraine, 

Irpin, 2018. 

The dissertation is devoted to the scientific analysis and justification of the 

presumption of innocence and to ensure the proof of guilt at each stage of the 

criminal proceedings. The theoretical and methodological basis of the notion, 

content and essence of the presumption of innocence and ensuring of provenance 

are revealed, the procedure for its application in the practical activity of the judicial 

investigation bodies investigating and reviewing criminal proceedings is clarified, 

as well as practical ways of reforming the criminal justice of Ukraine within the 

limits of observance the rights and realization of the presumption of innocence and 

ensuring the proof of guilt taking into account international experience. 

The concept of "presumption" and "legal presumption" are analyzed, taking 

into account the lack of unity of positions of scientific processalists in relation to 

the system of legal presumptions in the criminal process of Ukraine. The 

classification of legal presumptions in the theory of criminal process is presented, 

and the analysis of the genesis of the presumption of innocence has given an 

opportunity to conclude that the blended (continental) form of the criminal process 

contained a peculiar presumption of innocence. 

It is determined that the scope of the above-mentioned principle is rather 

broad. It operates at all stages of criminal proceedings, while ensuring that anyone 

who is suspected or accused of a criminal offense has a decent attitude towards 

himself as an innocent person until his guilt is lawfully established and established 

by the court. 



 
 

The cases of violation of the presumption of innocence and ensuring the 

proof of guilt by representatives of the mass media during the pre-trial 

investigation were investigated, and the existence of norms of the current 

legislation prohibiting disclosure of pre-trial investigation data was determined. 

Such cases together negatively affect the activity of law enforcement agencies, 

which can not properly ensure the preservation of information of the pre-trial 

investigation. 

Established in the course of the investigation, there have been numerous 

cases of violation of the presumption of innocence and the proving of guilt in the 

appointment of investigators (investigatory) actions authorized by those persons 

who, while neglecting the basic principles of criminal proceedings, use incorrect 

statements. Such investigator, prosecutor, investigator judge satisfies the 

information provided by the investigator and, as a result, agrees with her and 

repeatedly repeats these violations, which is a direct violation of the basic principle 

of presumption of innocence and ensuring the proof of guilt. 

The main cases of violations of the principle are formulated both during the 

pre-trial investigation and during the trial, which include: 1) the premature 

indictment by political and state figures of persons suspected or accused of a 

criminal offense through the mass media, declaring quite confidently about the 

absolute proof of their guilt and the inevitability of punishment by the court; 2) the 

formation of a judge's subjective opinion on the basis of the information received, 

which leads to the adoption of an unfair, unfounded and illegal court decision, 

which directly violates the rights of the accused for a fair trial. 

It is proposed to increase the level of interconnection and trust between 

media representatives and judges in order to adhere to the principle of presumption 

of innocence and to ensure the proof of guilt and coverage of publicly available 

information to a wide range of individuals. 

Given the peculiarities of building the legal system of the United States, 

which is a federal state, the presumption of innocence is most often enshrined in 

the laws of individual states. Thus, on the example of California law, the similarity 



 
 

of this norm was found to be based on the presumption of innocence and to ensure 

that the guilt of the CCP of Ukraine was proved, in which the burden of proof lies 

with the prosecution side, as well as the existence of reasonable doubt as to the 

proof of the blame on the part of the prosecution. 

The legislation of the Federal Republic of Germany has been analyzed to 

secure the presumption of innocence and to ensure that the guilt is proven, but it 

has been found that it is not reflected in the articles of the Code of Criminal 

Procedure of the Federal Republic of Germany as a separate ambition. In the 

criminal proceedings, it still operates, since the Federal Republic of Germany in 

1952 ratified the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms, and therefore it is part of the domestic laws of the country. 

A number of decisions of the European Court of Human Rights have been 

analyzed. Emphasized the importance of the practice of the ECHR, which in our 

country is a source of law and has a higher legal force in comparison with national 

legislation, is important for Ukraine in terms of specifying the provisions on the 

presumption of innocence.  

Considering the main problems in the work of law enforcement bodies and 

the problems of the current legislation on the implementation and guarantee of the 

foundations 

Key words: presumption of innocence and assurance of guilt, principle of 

presumption of innocence, providing proof of guilt, principles, rights and 

freedoms, access to justice, criminal proceedings, measures for ensuring criminal 

proceedings, investigations (prosecution), trial, judgment, European Court of 

Justice human rights, international norms, legal decisions, criminal justice. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження.  Однією із основних умов 

побудови правової держави в Україні є реформування кримінального 

процесуального законодавства з урахуванням положень, що закріплюють 

зміст презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини з метою 

посилення захисту основоположних прав і свобод усіх учасників 

кримінального провадження. 

Презумпція невинуватості особи, яка підозрюється або 

обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення, є чи не 

основною засадою у здійсненні кримінального провадження не лише в 

Україні, а й у інших державах світу. При цьому це одна з базових 

демократичних засад кримінального судочинства, яка має самостійне 

значення і виконує при цьому роль «захисного бар’єру» від незаконного 

засудження та передчасних суб’єктивних міркувань як учасників 

кримінального провадження, так і громадськості. Тому не випадково 

питання, що стосуються дії презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини, є актуальними та привертають увагу як науковців, так і 

правознавців-практиків.  

Україна, враховуючи стан євроінтеграційних процесів та ситуацію на 

Сході нашої країни, має враховувати та дотримуватися всіх вимог, що 

висуваються їй європейською спільнотою, особливо пов’язаних із правами та 

основоположними свободами людини і громадянина. У першу чергу, ці 

вимоги стосуються удосконалення взаємовідносин між правоохоронними 

органами і громадянами з тим, щоб уникнути порушень прав та свобод, 

гарантованих і забезпечених державою.  

Водночас, незважаючи на законодавче закріплення презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини у чинному законодавстві 

України, відсутня чітка позиція щодо дії та застосування презумпції у 

регулюванні суспільних, у тому числі й кримінальних процесуальних, 
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відносин, зокрема щодо її сутності, значення та дії і застосування під час 

досудового розслідування. Недостатня кількість ґрунтовних досліджень та 

роз’яснень, присвячених дії презумпції невинуватості у кримінальному 

провадженні, зумовлює відсутність у кримінальній процесуальній науці 

України до нинішнього часу її чіткої концепції, що не може не позначитися 

негативно на практичній діяльності слідчих та судових органів, у діяльності 

яких і є необхідність більш повного впровадження дії цієї засади з 

відповідним чітким закріпленням у вітчизняному кримінальному 

процесуальному законодавстві. Адже здійснення судочинства у 

кримінальних провадженнях, підвищення його ефективності за допомогою 

детальної регламентації презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини надасть змогу позитивно вплинути на формування 

професійних якостей працівників правоохоронних органів, які покликані 

здійснювати кримінальне провадження. 

Комплексне порівняльно-правове дослідження виникнення, 

становлення презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, її 

подальший історичний розвиток та імплементація до національного 

кримінального процесуального законодавства сприятиме реформуванню й 

удосконаленню кримінальної процесуальної діяльності в Україні. 

Науково-теоретичним підґрунтям дисертаційного дослідження стали 

роботи українських та зарубіжних вчених і практиків, зокрема дослідження 

питань, пов’язаних з проблемами реалізації презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини у кримінальному процесі, проводили 

українські вчені: М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, А. М. Бойко, 

Т. В. Варфоломеєва, В. І. Галаган, В. Г. Гончаренко, І. В. Грицюк, 

Ю. М. Грошевий, А. М. Кислий, Г. К. Кожевніков, В. В. Крижанівський, 

В. В. Лисенко, В. Т. Маляренко, І. Є. Марочкін, Т. М. Мірошниченко, 

М. М. Михеєнко, В. В. Молдован, В. Т. Нор, В. О. Попелюшко, 

П. В. Пушкар, П. М. Рабінович, Н. В. Сибільова, З. Д. Смітієнко, 

Ю. В. Стеценко, О. Ю. Татаров, В. М. Тертишник, В. В. Топчій, 
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В. І. Фаринник, В. П. Шибіко, М. Є. Шумило, В. М. Юрчишин, С. С. Яценко 

та інші. 

У роботах вищезазначених вчених розглядалися питання історії 

становлення, сутності, змісту та значення презумпцій у кримінальному 

процесі в цілому, а питання практичної дії та застосування презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини досліджено все-таки 

недостатньо. Особливо це стосується комплексного дослідження засади 

презумпції невинуватості в порівняльно-правовому аспекті, зважаючи на 

сучасні зміни євроінтеграційного процесу та ратифіковані міжнародно-

правові акти, а також рішення Європейського суду з прав людини (далі – 

ЄСПЛ). Водночас комплексне дослідження та ґрунтовний аналіз як 

національного законодавства, так і міжнародних актів, що закріплюють 

зазначену засаду кримінального провадження, а також законодавства 

провідних країн світу, може позитивно позначитися на побудові 

демократичного кримінального судочинства, орієнтованого не на покарання, 

а на захист і дотримання основоположних прав і свобод учасників 

кримінального процесу з тим, щоб жодна особа не була піддана 

необґрунтованому процесуальному примусу і до кожного учасника 

кримінального провадження була застосована належна правова процедура.  

Викладене вище свідчить про актуальність обраної теми дослідження, 

обумовлює його структуру, зміст, підтверджує науково-теоретичну і 

практичну значимість роботи. 

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

грантами. Дисертацію виконано відповідно до Національної стратегії у 

сфері прав людини, затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 

2015 р. № 501/2015, Стратегії національної безпеки України, затвердженої 

Указом Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015, Плану заходів 

з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 

року, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 23 листопада 2015 р. 

№ 1393-р, наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
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про затвердження Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері 

прав людини на період до 2020 року та в межах кафедральної науково-

дослідної теми кафедри кримінального процесу та криміналістики 

«Удосконалення кримінального провадження в Україні (кримінальні 

процесуальні та криміналістичні аспекти» (реєстраційний номер 

№0115U002808). 

Тему дисертації затверджено рішенням Вченої ради Університету 

державної фіскальної служби України від 23 лютого 2017 року, протокол 

№ 3, та включено до планів науково-дослідних робіт навчального закладу. 

Мета і завдання дослідження відповідно до предмета та об’єкта 

дослідження. Метою дисертаційного дослідження є формування 

теоретичних засад та науково обґрунтованих рекомендацій, які стосуються 

вдосконалення теорії кримінального процесуального законодавства України 

щодо дії презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини на 

кожній стадії кримінального провадження та її застосування в практичній 

діяльності правоохоронних органів. 

Для досягнення цієї мети визначені такі основні завдання:  

– висвітлити основні етапи виникнення і розвитку презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини у кримінальному процесі; 

– визначити та порівняти поняття «презумпція», «правова 

презумпція» та охарактеризувати сутність і значення презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини для виконання завдань 

кримінального провадження; 

– окреслити презумпцію невинуватості як одну з конституційних 

засад здійснення кримінального провадження; 

– дослідити зміст презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини під час відкриття кримінального провадження і при обранні 

заходів забезпечення кримінального провадження; 

– визначити дію презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини при проведенні слідчих (розшукових) дій; 
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– охарактеризувати особливості реалізації презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини під час судового 

провадження; 

– здійснити порівняльний аналіз регламентації презумпції 

невинуватості у законодавстві США, Німеччини, Іспанії та Франції; 

– проаналізувати практику діяльності (рішення) ЄСПЛ, що 

стосується презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини; 

– сформувати напрями реформування кримінальної юстиції в 

межах дотримання прав і реалізації презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини з урахуванням міжнародного досвіду. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у процесі 

реалізації презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини як 

засади кримінального провадження. 

Предмет дослідження – презумпція невинуватості та забезпечення 

доведеності вини як засада кримінального провадження. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить 

система загальнонаукових та спеціально наукових методів і підходів, що 

забезпечили об’єктивний аналіз досліджуваного предмета. З урахуванням 

специфіки теми, мети і завдань дослідження використовувалися такі методи: 

історико-правовий (дозволив дослідити етапи становлення засади презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини – підрозділ 1.1); 

порівняльно-правовий (для виокремлення та порівняння таких правових 

понять, як «презумпція», «правова презумпція», «презумпція невинуватості»; 

зіставлення конституційних, кримінальних процесуальних, кримінально-

правових норм законодавства України, деяких інших країн – підрозділи 1.1, 

1.2, 1.3, 3.1, 3.2); догматичний (при тлумаченні юридичних категорій для 

поглиблення й уточнення понятійно-категоріального апарату – підрозділи 

1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.3); формально-логічні (застосовувалися при наданні 

пропозицій щодо вдосконалення законодавства – підрозділ 3.3); 

діалектичний (використовувався при вивченні поставлених питань у 
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динаміці, що дозволило виявити їхні взаємозв’язки – підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 

3.1, 3.2). Спеціально-юридичний аналіз норм чинного законодавства та 

практики їхнього застосування щодо дослідження презумпції невинуватості 

та забезпечення доведеності вини дозволив виявити прогалини та 

суперечності у нормативних актах і сформулювати пропозиції для 

удосконалення чинного законодавства (підрозділ 3.1). Статистичні методи 

використовувалися для вивчення й узагальнення слідчої та судової практики, 

формуванні та обґрунтуванні висновків за їхніми результатами, а також 

аналізу практики діяльності Європейського суду з прав людини (підрозділи 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.3).  

Емпіричну базу дослідження становлять систематизовані матеріали 

офіційної статистики щодо узагальнення практики кримінальної 

процесуальної діяльності слідчих органів, прокуратури, суду, публікації в 

періодичних виданнях, довідкова література, відомчі аналітичні матеріали та 

інші документи, що містять інформацію з досліджуваної проблематики 

презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, а також дані 

анкетування 164 слідчих, 152 суддів та 106 представників засобів масової 

інформації Київської, Вінницької, Житомирської, Волинської, Полтавської, 

Чернігівської, Черкаської, Херсонської, Сумської та Хмельницької областей 

щодо розуміння та практичного застосування презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини у професійній діяльності. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає як у постановці 

проблеми, так і способі її вирішення. За характером та змістом дисертаційна 

робота є першим комплексним науковим монографічним дослідженням дії 

презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини при 

розслідуванні та розгляді кримінального провадження, що ґрунтується на 

кримінальному процесуальному законодавстві України, практиці ЄСПЛ та 

законодавстві окремих країн світу. 

Найістотнішими результатами дослідження, що зумовлюють його 

новизну і визначають внесок автора у розроблення зазначеної проблематики, 
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є такі положення, висновки та пропозиції: 

вперше: 

– обґрунтовано необхідність доповнити статтю 3 КПК України 

пунктом 13-1, закріпивши визначення поняття «засада презумпції 

невинуватості», при цьому на основі аргументованих ознак, доктринального і 

конституційно законодавчого визначення презумпції невинуватості надано 

визначення в авторській редакції: «Презумпція невинуватості – це закріплена 

в законодавстві правова гарантія, яка не допускає формування передчасної 

позиції щодо винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення 

доти, доки її вину не буде доведено у встановленому кримінальним 

процесуальним законодавством порядку і підтверджено обвинувальним 

вироком суду, що набрав законної сили»; 

– запропоновано внести зміни до ст. 7 та ст. 17 КПК України з 

метою розподілу єдиної засади презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності на дві самостійні: ст. 17 «Презумпція невинуватості» та ст. 17-1 

«Забезпечення доведеності вини» КПК України, базуючись на тому, що 

засада презумпції невинуватості та засада забезпечення доведеності вини є 

самостійними конституційними засадами і їхня дія в часі не співпадає, а 

також у світовій практиці презумпція виступає самостійною 

основоположною гарантією на справедливий суд; 

удосконалено:  

– напрями та форми взаємозв’язку органів досудового 

розслідування, суду та засобів масової інформації під час інформування 

громадськості про хід розгляду кримінального провадження в межах 

дотримання і гарантування презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини;  

– положення щодо порядку застосування презумпції невинуватості 

та забезпечення доведеності вини на стадії досудового розслідування, в тому 

числі під час застосування слідчих (розшукових) дій і судового розгляду; 

– ряд комплексних, системних рекомендації щодо заходів 
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удосконалення правоохоронних органів в Україні у сфері дотримання прав і 

реалізації презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини; 

– порядок реалізації презумпції невинуватості щодо суб’єктів 

господарювання під час притягнення їх до відповідальності за порушення 

правил здійснення господарської діяльності та обґрунтування доцільності 

внесення змін до статті 62 Конституції України; 

дістали подальшого розвитку:  

– характеристика поняття, змісту і суті презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини та її застосування під час кримінального 

провадження; 

– використання в практичній діяльності з метою адаптації 

національного кримінального процесуального законодавства, рішень ЄСПЛ, 

в яких констатується порушення засади презумпції невинуватості як 

Україною, так і іншими країнами світу; 

– положення щодо доцільності прийняття Закону України «Про 

кримінальні проступки» та прийняття Закону України «Про статус слідчого». 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

обґрунтовані за результатами дослідження положення та висновки 

використовуються та можуть бути використані у: 

 науково-дослідній сфері – при подальшому дослідженні і 

вирішенні проблем, пов’язаних із застосуванням презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини у кримінальному процесі (акти впровадження 

в наукову діяльність Університету державної фіскальної служби України від 

19 лютого 2018 року та Науково-дослідного інституту фіскальної політики 

від 14 березня 2018 року); 

 законотворчій діяльності – для удосконалення чинного 

кримінального процесуального законодавства з питань щодо забезпечення та 

реалізації презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини під час 

кримінального провадження; 
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 освітньому процесі – для подальших розробок та досліджень 

актуальних проблем, що виникають при застосуванні презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини, а також при написанні 

окремих розділів (глав) підручників і навчальних посібників, навчально-

методичних матеріалів з курсу «Кримінальний процес», при підготовці 

лекцій і проведенні занять за відповідними темами (акти впровадження в 

освітній процес Університету державної фіскальної служби України від 27 

березня 2018 року та Національної академії внутрішніх справ від 14 лютого 

2018 року);  

 практичній діяльності – для підвищення ефективності роботи 

співробітників правоохоронних і судових органів щодо реалізації презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини, а також під час розроблення 

й удосконалення відомчих нормативно-правових актів та методичних 

рекомендацій з питань організації досудового розслідування та судового 

розгляду кримінальних проваджень (акти впровадження в практичну 

діяльність Департаменту кадрового забезпечення Міністерства освіти і науки 

України від 4 квітня 2018 року, Ірпінського відділу поліції ГУНП у Київській 

області від 7 березня 2018 року, Національної поліції України від 14 березня 

2018 року). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною 

науковою працею. Сформульовані в ній положення, узагальнення, висновки, 

рекомендації та пропозиції обґрунтовано на підставі самостійно проведених 

досліджень. 

У науковій статті «Покарання та особливості його застосування в 

кримінальному судочинстві України», підготовленій спільно з 

Н. А. Потомською, автором досліджено особливості застосування окремих 

видів покарань у кримінальному судочинстві України.  

У науковій статті «Дія презумпція невинуватості та забезпечення 

доведеності вини під час відкриття кримінального провадження», 

підготовленій спільно з В. В. Топчієм, автором досліджено гарантії 
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забезпечення дії презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини 

під час відкриття кримінального провадження.  

Ідеї та розробки, що належать співавторам, разом з якими були 

опубліковані наукові статті, в дисертації не використовувалися. Для 

аргументації окремих положень дисертації використовувалися наукові праці 

інших учених, на які обов’язково зроблено посилання. 

Апробація матеріалів дослідження. Основні положення дисертації 

обговорювалися на кафедрі кримінального процесу та криміналістики 

Університету державної фіскальної служби України. Результати дослідження 

були оприлюднені на 6 міжнародних та 5 всеукраїнських науково-

практичних конференціях: «Право і держава в умовах глобалізації» 

(м. Ірпінь, 2011 р.); «Реформування податкової системи України відповідно 

до Європейських стандартів» (м. Ірпінь, 2015 р.); «Місце юридичних наук у 

формуванні правової культури сучасної людини» (м. Запоріжжя, 2015 р.); 

«П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 2016 р.); «Рівень 

ефективності та необхідність впливу юридичної науки на нормотворчу 

діяльність та юридичну практику» (м. Харків, 2016 р.); «Державо- та 

правотворчі традиції українського народу (до 150-річчя 

М. С. Грушевського)» (м. Ірпінь, 2016 р.); «Законодавство України: недоліки, 

проблеми систематизації та перспективи розвитку» (м. Херсон, 2016 р.); 

«Проблеми реформування кримінальної юстиції України» (м. Чернівці, 

2017 р.); «Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної 

науки» (м. Ірпінь, 2017 р.); «Всеукраїнські правові наукові читання пам’яті 

д.ю.н., професора, заслуженого юриста України, члена-кореспондента 

Національної академії правових наук України Н. Р. Нижник» (м. Ірпінь, 

2017 р.); «Проблеми притягнення особи до кримінальної відповідальності та 

призначення покарання за скоєні правопорушення» (м. Чернівці, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки, що сформульовані в 

дисертаційному дослідженні, відображено в 20 наукових публікаціях, серед 

яких сім наукових статей – у виданнях, включених МОН України до переліку 
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наукових фахових видань з юридичних наук, дві статті – у зарубіжних 

періодичних виданнях та одинадцять тез доповідей, опублікованих у 

збірниках матеріалів науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, 

трьох розділів, що містять дев’ять підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 276 

сторінок, із них основного тексту – 202 сторінки, список використаних 

джерел – 24 сторінки (224 найменувань) та 4 додатків на 50 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ ТА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВЕДЕНОСТІ ВИНИ В СИСТЕМІ ЗАСАД 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

1.1 Історичний розвиток інституту презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини 

 

Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини є однією із 

засад кримінального провадження в Україні. Проте, її поява є цілком 

обґрунтованою і необхідною для забезпечення швидкого, повного та 

неупередженого розслідування кримінального правопорушення і, в 

подальшому – його судового розгляду. Тому, з метою дослідження засади 

презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини в теорії 

кримінального процесу цілком доцільним є дослідження історії її виникнення 

та закріплення в актах національного законодавства України. 

Різні наукові дослідження правових явищ та правових понять, які 

побудовані і ґрунтуються на емпіричних даних, сприяють підвищенню 

ефективності застосування правових норм. Окремим із правових явищ є 

дослідження правових презумпцій, наявність яких у кримінальному процесі 

України зумовлена необхідністю запобігання складності правозастосовної 

практики у тих випадках, коли неможливо або дуже складно достовірно 

встановити ту чи іншу обставину, яка має значення у кримінальному 

провадженні. Враховуючи це, дуже часто правові презумпції застосовуються 

для усунення певних колізій та суперечностей у кримінальному 

процесуальному регулюванні і сприяють запобіганню створенню правової 

невизначеності в різних кримінальних провадженнях. 

Теоретичним та практичним аспектам дослідження поняття, сутності, 

ознак і системи правових презумпцій у різних галузях правової науки 

присвячено багато уваги вчених – як вітчизняних, так і зарубіжних. Зокрема, 
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вказані питання розглядають у своїх працях В. К. Бабаев, К. Б. Калиновський, 

Н. С. Караніна, О. М. Гаргат–Українчук, О. О. Кримов, В. А. Ойгензіхт,      М. 

М. Цуканов та інші науковці. Проте, необхідно зазначити, що в теорії 

кримінального процесу ознаки правових презумпцій окреслюються доволі 

неодноманітно, що не дозволяє однозначно визначити їх поняття та 

охарактеризувати їх зміст. Крім того, відсутня єдність позицій вчених-

процесуалістів і стосовно системи правових презумпцій, які діють у 

кримінальному процесі України на сучасному етапі його розвитку.   

Презумпція (prаesumptio) – термін латинського походження, який 

перекладається буквально як «припускати». В правовій доктрині римського 

права цей термін вживався не сам по собі, а лише у словосполученні, для 

означення тих чи інших правових, моральних, етичних явищ [14, с. 154]. 

Правові презумпції – це закріплені в законодавстві припущення про 

наявність або відсутність юридичних фактів. Проте, на сьогоднішній день у 

середовищі вчених-юристів немає єдності поглядів щодо їх визначення. Так, 

наприклад, соціологічний енциклопедичний словник за редакцією                 

Г. В. Осипова містить таке визначення: «Презумпція: 1. Припущення, 

засноване на вірогідності. 2. Визнання факту юридично достовірним, доки не 

буде доведено протилежне» [175, с. 259]. 

Схоже визначення наводиться і у Великій енциклопедії, а саме: 

«Презумпція – припущення, яке визнається достовірним до тих пір, доки не 

буде доведено протилежне». Пропонується декілька прикладів презумпцій – 

презумпції авторства, презумпції невинуватості [29, с. 505].  

Юридична енциклопедія та Великий енциклопедичний юридичний 

словник містять тотожне визначення правових презумпцій: «Презумпції у 

праві – закріплені правовими нормами припущення про вірогідність настання 

певного юридичного факту» [213, с. 71; 30, с. 704]. 

Різні варіанти підходів до розуміння правових презумпцій 

спостерігається також у науковій правовій літературі.  
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Так, на думку О. Ф. Скакун, «презумпція (лат. praesumptio – 

припущення) – закріплене в законі припущення про наявність чи відсутність 

певних фактів, що мають юридичне значення» [173, с. 373].  

В. В. Копейчиков визначає поняття презумпції – як «припущення про 

наявність або відсутність певних фактів, що спираються на зв’язок між 

фактами, які припускаються, та такими, що існують, і це підтверджується 

наявним життєвим досвідом» [87, с. 194].  

На думку П. М. Рабіновича, «правова презумпція – це закріплене в 

законодавстві припущення про наявність або відсутність певних юридичних 

фактів, яке може призвести до виникнення, зміни або припинення 

правовідносин» [155, с. 69].  

В. В. Масюк у своїй дисертації узагальнює, що «правова презумпція – 

це передбачене законом правило (нетиповий нормативний припис), за яким 

на підставі встановлення певного факту чи фактичного складу виключається 

необхідність доказування, та вважається таким, що існує інший факт 

(фактичний склад)» [121, с. 17].  

Презумпція - загальне правило, що виражає стійкі зв’язки між фактами 

які зумовлюють наявність або відсутність підстав застосування відповідних 

норм закону [149]. Тому, в цьому зв’язку презумпція невинуватості в 

кримінальному судочинстві має важливе значення перш за все як правова 

гарантія. 

Н. С. Караніна підкреслює, що презумпції за своєю суттю є 

припущеннями, які діють виключно у сфері права: вони є засобами 

юридичної техніки і поза правом не існують. Дослідник розрізняє 

презумпцію й норму права, при цьому вказує на наявність у презумпції 

ознаки нормативності, завдяки чому вона може реально впливати на 

розвиток суспільних відносин. Однак, наголошуючи на нормативності 

презумпції, науковець зазначає, що ця нормативність проявляється слабше, 

аніж аналогічна ознака правової норми. Н. С. Караніна виокремлює також і 

роль презумпцій: вони допомагають глибше з'ясувати вплив і значущість 
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інших правових приписів, усувають невизначеність та є об’єднавчою ланкою 

під час застосування норм права. При цьому, презумпції виокремлюються як 

правові приписи особливого типу [71, с. 124]. 

При цьому, А. М. Дворецька зауважує схожість абсолютних 

презумпцій із правовими фікціями. Однак, доцільно наголосити на тому, що 

на відміну від фікцій правові презумпції є певними фактами. У такому 

контексті абсолютні презумпції відтворюються у фактах, що не потребують 

доказів відповідно до їх об’єктивного характеру [37, c. 49]. 

Таким чином, проаналізувавши дані визначення, можна прийти до 

висновку, що відмінною, суттєвою властивістю та ознакою, притаманною 

презумпції, є її окремий імовірний характер.  

Презумпції – це узагальнення не достовірні, а припустимі. 

Пояснюється це тим, що в основі їх виникнення лежить неповна індукція, 

тобто індукція, яка знаходить прояв у простому переліку. Сутність його 

полягає в тому, що на підставі узагальнення значної кількості випадків 

робиться загальний висновок, який буде вважатися достовірним щодо всіх 

узагальнених випадків. Але перелік предметів і явищ, на підставі яких 

зроблено висновок, хоча і є досить широким, проте невичерпним [7, с. 58]. 

Значення правових презумпцій полягає:  

1) у впливі на формування кримінального процесу в цілому, його 

окремих інститутів, а також в їх безпосередньому впливі на окремі стадії 

процесу;  

2) у впливі на процес доказування, оскільки правові презумпції можуть 

впливати на предмет і межі доказування, брати участь в розподілі обов’язку 

доказування; 

 3) у тому, щоб полегшити та прискорити процес з’ясування результату, що 

свідчить про їх спрямованість на досягнення завдань кримінального процесу 

[45, c. 8].  

У теорії кримінального процесу, правові презумпції класифікують за 

різними підставами: 1) за фактом правового закріплення – фактичні і 
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юридичні презумпції; 2) за сферою дії – загально-правові, міжгалузеві і 

галузеві презумпції; 3) за можливістю спростування – спростовні та 

неспростовні презумпції; 4) залежно від закріплення в матеріальному або в 

процесуальному праві та з урахуванням значення в правовому регулюванні – 

матеріально-правові і процесуальні презумпції; 5) за формою правового 

закріплення – прямі та непрямі презумпції; 6) за напрямком дії – презумпції, 

направлені на забезпечення прав людини, поваги до її честі і гідності, та 

презумпції, направлені на досягнення результату; 7) залежно від юридичної 

сили нормативного правового акту, в якому вони містяться – міжнародно-

правові, конституційні, такі, що містяться в законах і підзаконних 

нормативно-правових актах, та локальні презумпції [45].  

На думку Ляшенко Р. Д., презумпції у праві класифікують на: фактичні, 

законні, підзаконні, судові, договірні та презумпцій, що містяться у 

міжнародно-правових актах. Фактичними презумпціями є не закріплені у 

нормах права припущення, про наявність чи відсутність певних фактів, що 

формулюються на основі спостережень та в результаті практичного досвіду, 

можуть застосовуватись у судовій чи слідчій практиці за внутрішнім 

переконанням правозастосовників. Законними є припущення, що прямо або 

непрямо закріплені у законах, встановлені на основі раніше доведених 

фактів, з якими закон пов’язує існування презюмованого факту, що 

спричиняє настання конкретних юридичних наслідків. Підзаконними є 

презумпції, що закріплюються у підзаконних нормативно-правових актах та 

формулюються органами, до компетенції яких належить прийняття цих актів, 

за умови, що вони не відтворюють зміст законних презумпцій. Підзаконні 

презумпції не можуть суперечити встановленим у законах положенням. 

Судові презумпції формулюються в актах застосування норм права в 

результаті їх тлумачення уповноваженими на це судовими органами в межах 

їх компетенції, мають загальнообов’язковий характер для всіх, хто застосовує 

положення, що роз’яснюються. Договірні презумпції мають обов’язковий 

характер для сторін – учасників договору та передбачаються умовами 
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договору. Презумпції, що містяться у міжнародно-правових актах 

встановлюються з метою врегулювання відносин, що потрапили у сферу дії 

відповідного міжнародного документа. Якщо презумпція закріплена у 

міжнародно-правовому акті, що ратифікований Верховною Радою України, 

то вона є обов’язковою для правозастосовників [115, с. 11]. 

Найчастіше, презумпція виникає, базуючись на загальному життєвому 

досвіді, і подальше використання її можливе за наявності в суб’єкта 

достатніх підстав вважати її такою, яка відповідає його внутрішнім 

переконанням та набутому досвіду. Проаналізувавши вищевикладене, можна 

запропонувати власне узагальнююче визначення правової презумпції. 

Правова презумпція – це припущення щодо певного юридичного факту або 

стану, яке буде вважатися істотним, доки не буде підтверджене протилежне. 

В цивілістиці, наприклад, термін «prаesumptio Murana» означав правове 

припущення, згідно з яким у випадку сумнівів (до доведення протилежного) 

вважалося, що все, чим володіє дружина, подарував їй чоловік. 

Використовувався цей термін у словосполученнях й у сфері судочинства, 

наприклад: «Res indicata pro veritate habatur» – судове рішення має 

прийматись за істину. Але через цей термін формулювалися й 

загальноправові та загальногромадянські (загальнолюдські) правила, які 

тепер можна характеризувати як принципи: «Quivis presumitur bonus, doneс 

probetur Contrarium» (кожна людина вважається чесною, поки не доведено 

протилежне); «In favorem vitae, libertatis et innocentiae omnia prаesumuntur» 

(усе презюмується на користь життя, свободи і невинуватості). Останнє із 

наведених правил в частині невинуватості по своїй суті і є 

загальногромадянським (всезагальним) принципом презумпції невинуватості 

[148].  

Принцип презумпції невинуватості в кримінальному судочинстві почав 

відроджуватися у Франції, де завжди найгостріше поставала і постає дотепер 

проблема не лише прав і свобод людини, а й її життя. Адже у Франції були на 

те свої причини. Королівський абсолютизм у цій країні тривалий час широко 
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використовував практику позасудових ув’язнень. Починаючи з царювання 

Людовіка ХІІІ (правління кардинала Рішельє) увійшло в систему ув’язнення 

в державні фортеці і в’язниці за наказами, підписаними королем і 

скріпленими його печаткою. Звідси і сумнозвісна назва цих наказів – lettres 

de cachet («листи з печаткою»). В них не вказувалося ані суті обвинувачення, 

ані строку ув’язнення. Це був наказ коменданту королівської в’язниці чи 

фортеці ув’язнити певну особу. Цими наказами користувалися для того, 

щоби покарати неугодну людину, яку з причин її невинуватості не можна 

було притягти до суду. Практика застосування «листів з печаткою» призвела 

до волаючого свавілля. Свавільний кардинал і інші вельможі мали у своєму 

розпорядженні велику кількість таких «листів з печаткою». Користувач 

такого листа, а ним міг бути кожен фаворит чи фаворитка короля, кардинала 

чи іншого вельможі, вписував будь-яке ім’я в цей безіменний наказ і 

абсолютно безконтрольно ув’язнював будь-кого [201, с. 52].  

Є певні дані, що за правління Рішельє, було видано не менше 

п’ятдесяти тисяч так званих «листів з печаткою», а кардинал Людовік ХVІ 

Фльорі хвастався, що ним було видано не менше сорока тисяч таких наказів. 

Були випадки виявлення лише в паризькій Бастилії людей, які провели в 

ув’язненні десятки років, навіть не розуміючи, хто і у чому їх обвинуватив. 

Масове застосування таких і їм подібних позасудових заходів викликало 

широке обурення серед молодої буржуазії, представники якої нерідко також 

піддавались цим заходам. Це обурення (і звичайно ж, багато чого іншого) 

призвело до Великої французької революції 1789 р., головним завданнями 

революційної філософії якої у сфері кримінального судочинства являлося 

запровадження в судах гласності та їх організація на зразок Англії, з участю 

народу. Тому й брали французькі революціонери штурмом не королівський 

палац, а в’язницю – Бастилію [148]. 

На основі завоювань Французької революції 1789 р. презумпція 

невинуватості отримала закріплення у ст. 9 Декларації прав людини і 

громадянина (Déclaration des Droits del' Homme et du Citoyen), яка була 
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прийнята 26 серпня 1789 року. Хоча, саме термін «презумпція 

невинуватості» там відсутній: «Кожна людина є невинуватою, доки її не 

визнано винною, тому у разі необхідності затримання, будь-яка надмірна 

суворість при його здійсненні повинна каратися жорстокими репресіями зі 

сторони закону» [53]. Зазначений принцип був закріплений в якості одного з 

основних [52, с. 27]. І в 1791 р. презумпція невинуватості була вже включена 

до Конституції революційної Франції. 

В редакції ст. 9 Декларації презумпція невинуватості не була ні 

сформульована, ні проголошена як загальна засада кримінального 

судочинства, окремо від інших принципів, піднятих Декларацією до ступеня 

закону, які визначали права людини і громадянина, звільненого від пут 

самодержавного ладу і феодальної системи, а лише означена як мотив вимоги 

особливої обачності при застосуванні арештів. Вона мала значення аргументу 

проти надмірних заходів примусу щодо особи до розгляду її справи судом, 

тим не менше, в подальшому з включенням Декларації в Конституцію 

Франції (1791 р.) в якості її преамбули, вона отримала конституційно-правове 

визнання, що позитивно вплинуло на розвиток правової думки та права 

Франції і цілого світу уже як принцип, причому основний, головний, 

визначальний принцип кримінального судочинства [148, с. 3-4].  

На думку більшості вчених, це було перше законодавче закріплення 

презумпції невинуватості. 

Проте, такий підхід не цілком можна вважати вірним, оскільки перші 

згадки про презумпцію невинуватості обвинувачених все-таки слід віднести 

до XIII століття, так як вже в 1215 р у Великій Хартії Вольностей (лат. Magna 

Charta Libertatum, англ. The Great Charter) в ст.39 вказувалося, що жодна 

вільна людина не буде заарештована або поміщена в тюрму, або позбавлена 

володіння, чи оголошена такою, що стоїть поза законом, або вигнана 

«інакше, як за законним вироком рівних їй чи за законом країни» [140]. 

Надалі це положення було продубльовано в XVII столітті, коли з’явилася 

Петиція про права ( «Petition of Rights») 1628г. У ст.3 Петиції королю Карлу I 



24 
 

нагадувалося про те, що, згідно Великої Хартії Вольностей (The Great 

Charter) 1215 року,«жодна вільна людина не може бути схоплена, поміщена у 

в’язницю, позбавлена своєї землі або вольностей, поставлена поза законом, 

вигнаний або обмежена будь-яким іншим чином, інакше, як за законним 

вироком рівних їй або за законом країни [137]. 

Традиційно прийнято вважати, що прототипом презумпції 

невинуватості (presumptio innocentiae) виступає встановлений 

давньоримськими юристами правило «presumptio boni viri», що означає 

«учасник судового позову вважається діючим сумлінно і добросовісно, поки 

інше не доведено» [102, с. 12]. Тобто, кожен учасник цивільно-правових 

відносин вважався таким, що діє добропорядно, а якщо хтось стверджував 

протилежне, то він був зобов’язаний довести це твердження. Хто стверджує – 

той доказує.  

Розвиваючи це правило, в III столітті н.е. був сформульований принцип 

«ei cumbit probatio, qui dicit, non qui negat; cum per rerum naturam factum, 

negantis probatio nnulla sit» (доводити зобов’язаний той, хто стверджує, а не 

той, хто заперечує, бо за своєю природою речей не може бути доказів 

негативного) [103, с. 144]. Застосовується це правило і в кримінальному 

процесі – весь тягар доведення вини лежить на тій стороні, яка звинувачує 

(сторони обвинувачення), а обвинувачений не зобов’язаний доводити свою 

невинність. 

Деякі радянські дослідники, зокрема, Ларін А. М., наводив сумніви в 

давньоримському походження презумпція невинуватості, мотивуючи тим, що 

зазначені положення застосовувалися тільки в розгляді майнових суперечок і 

не поширювалися на кримінальні провадження [102, с. 10]. Однак такий 

підхід викликає незгоду, так як в давньоримському праві презумпція 

невинуватості була закріплена саме як універсальний принцип, але в 

класичний період дія цього принципу поширювалося тільки на майнові 

суперечки. Цю точку зору підтверджує і аналіз текстів Законів XII Таблиць, в 

яких були норми, що закріплюють окремі положення презумпції 
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невинуватості (в той період - презумпції добропорядності) [189], а також той 

факт, що саме в даний період часу відбуваються зміни в інституті 

відповідальності, яка настає за заподіяння шкоди. Деякі протиправні діяння 

(крадіжка, грабіж, заподіяння тілесних ушкоджень, образи) переходять з 

інституту майнових відносин в галузь кримінального права [203]. 

Крім того, із зазначених вище визначень презумпції можна зробити 

висновок, що презумпція невинуватості – це припущення про невинуватість 

особи. У переважній більшості, в словниках, термін «невинність» 

визначається через кримінально-правовий зміст. У тлумачному словнику 

Володимира Даля невинний – це та особа, яка не вчинила нічого злочинного, 

проти совісті чи проти закону [51, с. 505]. У словнику Ушакова – це така 

особа, яка «не має за собою провини», «непричетна до злочину» [187]. 

Таким чином, презумпція невинуватості як принцип права, хоч і не 

була закріплена законодавчо, але використовувалася в судових процесах як 

обов’язкове правило, необхідне для дотримання та виконання. 

Окремі вчені вважають, що початкове авторство повного визначення 

формулювання презумпції невинуватості належить давньогрецькому оратору 

Демосфену, який у своїй промові «Проти Аристократа» стверджував, що 

«закон називає вбивцею тільки того, хто викритий у вчиненні цього злочину, 

на підставі судового вироку». «Ніхто не може іменуватися вбивцею до того, 

як буде викритий у вчинені подібного злочину і засуджений за нього» [128,  

с. 63; 168, с. 202]. Однак це висловлювання Демосфена не знайшло свого 

закріплення в законах, а так і залишилося особистою думкою одного з 

численних ораторів того періоду. Хоча, як ми бачимо, в сучасних 

визначеннях презумпції невинуватості, зміст цього висловлювання 

присутній. 

На Русі з самого початку її існування діяли норми права, що 

регулювали порядок здійснення судочинства. Так, у відповідності до русько-

візантійських договорів 911 і 914 років, давньоруський процес того часу «не 

був хаотичним нагромадженням суперечних один одному процесуальних дій, 
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а спирався на цілу групу основоположних правових ідей, таких як: 

презумпція невинуватості, здійснення суду на основі змагальності і відносної 

рівноправності сторін, обов’язковість виконання рішень і вироків суду, 

відповідність суспільної небезпеки злочинного діяння призначеному 

покаранню» [138, с. 289]. 

Відповідно до Руської правди, виникнення та перебіг судового процесу 

пов’язаний виключно з ініціативою потерпілого чи його близьких родичів. 

Суд не проводив ніяких примусових дій по своїй ініціативі. Сторони 

користувалися різними правами і несли однакові обов’язки й 

відповідальність за свої дії [202, с. 170]. Таким чином, розшук злочинця та 

доведення його вини здійснювались силами потерпілого. Однак, деякі з 

дослідників підтримують думку, що поряд із пануючим змагальним 

процесом мали й місце елементи слідчого (розшукового) процесу: «У 

справах про злочини проти князівської влади застосовувалися форми 

слідчого процесу. Самі князі і їхні агенти вели слідство і самі судили» [214,  

с. 429]. 

В той час як українські землі перебували під владою Польщі та Литви, 

судочинство характеризувалось різноманітністю органів та використанням 

норм звичаєвого права, при цьому сам процес був переважно змагальним за 

своїм характером. Лише у деяких випадках вчинення тяжких злочинів, 

проявлялися ознаки розшукового процесу. 

У Литовських статутах передбачалися випадки, коли судові органи 

повинні були в обов’язковому порядку провадити слідство і притягати до 

відповідальності осіб без заяви потерпілого. Так, якщо особа звинувачувала 

ся у крадіжці, то до неї могли застосовуватися тортури, метою яких було 

отримання від обвинуваченого особистого зізнання, якому надавалося 

вирішальне значення серед доказів [66, с. 124]. 

Наступним періодом в історії українського судочинства був період 

Гетьманщини, що охоплював ХVII – ХVIIІ століття. Судові повноваження 

тут здійснювали гетьман, рада старійшин, рада генеральної старшини, 
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генеральна військова канцелярія, генеральний військовий суд, полкові, 

сотенні та сільські суди. Кримінальні справи після судової реформи Кирила 

Розумовського, що відбулася у 1763 році, розглядали і вирішували 

громадські суди, які діяли в кожному полковому місті і в які були 

перетворені колишні полкові суди. Процес за своїм характером був як 

обвинувально-змагальним, так і в деяких випадках слідчим (інквізиційним). 

До судових доказів належали: власне зізнання, показання свідків, письмові та 

речові докази. У другій половині XVІІІ ст. до відповідного переліку 

додавалися висновки експертів. Окрім того, як зазначає Бойко І. Й., «особи, 

що порушували справу в суді, були зобов’язані посилатися на свідків. Потім 

сільський або сотенний суддя проводив попереднє слідство із застосуванням 

побоїв і тортур, для чого призначались спеціальні кати» [28, с. 111]. 

Засада забезпечення доведеності вини знаходить свій прояв і в період 

перебування українських земель у складі Російської імперії. Так, у Наказі 

1767 року імператриці Катерини ІІ містилося таке положення: «Людину 

неможливо почитати невинуватою до вироку суддівського, та закони не 

можуть позбавити її захисту свого, поки не буд доведено, що порушила вона 

їх. Задля чого яке право може кому дати влада піддати покаранню 

громадянина, коли ще є сумніви, чи він правий чи винуватий». Однак 

відповідний Наказ проіснував недовго, оскільки в подальшому Катерина ІІ 

сама від нього відмовилась [139, с. 720].  

У Радянській Україні, засада забезпеченості доведеності вини мала 

непростий шлях становлення. Репресивна політика 30-х років позначилася на 

кримінально-процесуальному законодавстві. Так, 1 грудня 1934 року була 

прийнята постанова ЦВК СРСР «Про внесення змін у діючі кримінально-

процесуальні кодекси союзних республік», якою встановлювався спрощений 

порядок розслідування і судового розгляду справ про терористичні 

організації і терористичні акти, а саме: слідство мало бути скороченим (не 

більше десяти днів); обвинувальний акт вручався обвинуваченому за одну 

добу до розгляду справи у суді; обвинувач і захисник усувалися від участі в 
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суді; не допускалося касаційного оскарження вироків і подачі клопотань про 

помилування; вирок до найвищої міри покарання (розстрілу) проводився до 

виконання негайно після його встановлення [118, с. 79-80]. 

Вперше згадуються основні положення засади забезпечення 

доведеності вини в прийнятих «Основах кримінального судочинства Союзу 

РСР та союзних республік» 25 грудня 1958 року. Так, відповідно до статті 14 

на обвинуваченого не може бути покладено обов’язок доведення, а 

відповідно до статті 43 обвинувальний вирок не може ґрунтуватись на 

припущеннях та постановлюється лише за умови, винуватість підсудного в 

скоєні злочину доведена [211, с. 24]. 

Разом з тим, вперше визначення поняття презумпції невинуватості, як 

юридичної конструкції, було сформульовано в XVIII столітті італійським 

дослідником проблем кримінального права, кримінології і кримінального 

процесу Чезаре Беккаріа, який виступав проти застосування тортур до особи, 

як засобу отримання інформації при розгляді кримінальних справ. У 1764 

році він опублікував свою працю «Про злочини і покарання», в якій дав 

конкретне визначення поняття презумпції невинуватості обвинуваченого: 

«Ніхто не може бути названий злочинцем, поки не винесено обвинувальний 

вирок, і суспільство не може позбавити обвинуваченого свого захисту до 

того, як буде вирішено, що він порушив умови, при дотриманні яких йому і 

забезпечувався даний захист» [9, с. 108]. 

Таким чином, перші формулювання принципу презумпції 

невинуватості з’явилися у XVIII столітті в знак протесту проти насильства, 

жорстокості законів і нелюдського їхнього виконання в інквізиційному 

процесі. Нормативне закріплення презумпції невинуватості вперше відбулося 

у Французькій декларації прав людини і громадянина 1789 року. На сьогодні 

презумпція невинуватості визначена у багатьох міжнародно-правових 

документах [88, с. 164]. 

Не дивлячись на це, в більшості країн Європи в кримінальному 

судочинстві і раніше застосовувався принцип презумпції невинуватості. 
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Найбільш яскравим прикладом є Німеччина XVI-XVIII століть, після 

видання Кримінально-судового уложення Священної Римської імперії 

німецької нації, так званої Кароліни (Constitutio Criminalis Carolina). Згідно 

Укладення, обвинувачений сам повинен був доводити свою невинуватість. 

Такий підхід в німецькому кримінальному процесі продовжували до кінця 

XVIII століття. 

Також, якщо проаналізувати історичні форми кримінального процесу, 

то можна дійти до висновку, що в обвинувальному (змагальному) 

кримінальному процесі початок кримінального провадження і подальший 

його хід визначаються діями, ініціативою приватного обвинувача 

(потерпілого). Суд розглядав справу тільки на прохання обвинувача. 

Розслідування до розгляду справи у суді майже не доводилося, оскільки 

збирання доказів та їх подання у суд покладалося на сторони обвинувачення 

та захисту. Основним джерелом доказів були показання свідків і визнання 

обвинуваченим своєї вини, допускались речові докази і документи [94].  

Тобто, можна впевнено констатувати фактично повну відсутність 

презумпції невинуватості, оскільки визнання обвинуваченим своєї вини, 

визнавалося як той факт, що особа винна у вчиненому кримінальному 

правопорушенні. 

Ознаками інквізиційної (розшукової) форми було те, що функції 

обвинувачення, захисту та вирішення справи зосереджувалося в одному 

державному органі, а визнання обвинуваченим своєї вини мало перевагу над 

іншими доказами. Крім того, суд був наділений повноваженнями змінювати 

обвинувачення, була відсутня змагальність сторін, а провадження 

здійснювалося таємно. Суд міг винести виправдувальний, обвинувальний або 

вирок про залишення обвинуваченого під підозрою. Під час винесення 

вироку про залишення обвинуваченого під підозрою, обвинувачений не 

звільнявся від відповідальності, а питання про винність залишалось 

відкритим. Обвинувачений залишався у статусі підозрюваного. Він був 
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обмежений у правах, а у разі обвинувачення у вчиненні найтяжчих злочинів 

позбавлявся волі. 

Таким чином, слід констатувати, що інквізиційній формі також не була 

відома презумпція невинуватості, оскільки особа, навіть, за відсутності 

доказів у вчиненні нею правопорушення та залишення під підозрою, не 

звільнялася від кримінальної відповідальності. 

Змішаною (континентальною) формою кримінального процесу 

передбачено проведення розслідування, яке здійснювали поліція та слідчий 

суддя, який входив до складу суду і формально не залежав від прокурора. У 

суді справа розглядалася гласно та усно, дотримувалися принципу 

безпосередності, змагальності, вільної оцінки доказів суддями, а 

обвинувачений має право на захист. У судовому засіданні прокурор або інша 

особа, яка виступає як обвинувач і підсудний формально мали рівні права. 

При розгляді справ за найнебезпечніші кримінальні вчинки залучалися 

присяжні засідателі.  

Тобто, дана форма кримінального процесу, уже більше передбачала 

норм, щодо забезпеченості рівності під час кримінального провадження. 

Проведений аналіз ґенези презумпції невинуватості дає можливість 

дійти до висновку, що саме змішана (континентальна) форма кримінального 

процесу містила своєрідну презумпцію невинуватості. 

Зокрема, складовою частиною судових статутів 1864 р. був «Статут 

кримінального судочинства». Він закріплював демократичні засади і 

інститути, передусім такі, як: презумпція невинуватості, гласність, усність, 

змагальність судочинства, гарантії прав обвинувачуваного на захист, участь у 

процесі захисника, всебічне, об’єктивне дослідження і оцінка доказів за 

внутрішнім переконанням суддів, касаційне та апеляційне оскарження 

вироків. «Статут кримінального судочинства» ретельно визначав умови і хід 

попереднього розслідування справи, порядок провадження справ у мировому 

суді і на з’їзді мирових суддів, в окружному суді та судовій палаті, а також 

порядок оскарження в апеляційній і касаційній інстанціях вироків [192]. 
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«Статут кримінального судочинства» 1864 р. закріпив так звану змішану (або 

континентальну) форму кримінального процесу, яка набрала свого 

класичного законодавчого виразу у кримінально-процесуальному кодексі 

Франції 1808 р. 

У міжнародних правових актах презумпція невинуватості отримала 

вираз у Загальній декларації прав людини (прийнятій Генеральною 

Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р): «Кожна людина, обвинувачена у 

вчиненні злочину, має право вважатися невинною доти, поки її винність не 

буде встановлена в законному порядку шляхом прилюдного судового 

розгляду. при якому їй забезпечують усі можливості для захисту» (ст. 11) 

[63]. 

Більш коротке формулювання презумпції невинності надано в 

ухваленому Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1966 року та 

ратифіковано СРСР Міжнародному пакті про громадянські і політичні права: 

«Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення має 

право вважатися невинним, поки його винність не буде доведена згідно із 

законом» [124]. 

Так, на початку XX століття деякі вчені стверджували, що в 

кримінальному судочинстві достовірне знання в багатьох випадках не 

досяжне, а його досягнення й не завжди є обов’язковим. Для того, щоб 

визначити обвинуваченого винним, достатньо встановити «максимальну 

ймовірність» його вини [180, с. 66-68]. 

У контексті аналізу змісту положень закону про тлумачення сумнівів 

щодо доведеності вини особи на її користь варто сказати, що вся діяльність 

слідчого, прокурора щодо здійснення досудового розслідування та 

встановлення обставин справи та предмета доказування фактично повністю 

полягає в спростуванні сумнівів, у результаті чого останні або 

спростовуються (належними, достовірними, допустимими й достатніми 

доказами), або залишаються неспростовними. 
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Щодо незалежної України, то засада презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини є новою в кримінальному процесі України та 

однією з основоположних у здійсненні кримінального судочинства. Її поява 

зумовлена прийняттям Конституції України в 1996 році, де вона визначена у 

двох статтях Основного Закону нашої держави. Законодавець вирішив 

розділити засаду на дві статті. Відповідний принцип в подальшому був 

закріплений в ст. 17 чинного Кримінального процесуального кодексу 

України. 

Самого визначення «презумпція невинуватості» та «забезпечення 

доведеності вини» в Конституції немає, але закріплений їх зміст.  

У статті 62 Конституції України визначено, що особа вважається 

невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному 

покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено 

обвинувальним вироком суду. А також, у статті 129 Конституції України, де 

закріплено, що однією із основних засад судочинства є засада забезпечення 

доведеності вини [84]. Так як норми Конституції України є нормами прямої 

дії, тому додаткових нормативних актів для реалізації прав та свобод, 

передбачених Конституцією України, не потрібно. Встановлення 

безпосередньо в Конституції України формули презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини як об’єктивного правового положення має 

найважливіше значення для захисту прав і законних інтересів осіб, що 

залучаються до процесу кримінального судочинства, для слідчої і судової 

практики, а також впливає на законотворчий процес. 

Враховуючи це, засада забезпечення доведеності вини – це самостійна 

засада судочинства, оскільки так її виділяє Конституція України (ч. 3 ст. 129). 

Законодавець об’єднав ці два принципи, створивши таким чином певну 

систему прав та гарантій.  

Разом з тим, початок XXI століття в Україні ознаменувався 

реформуванням як правоохоронної, так і судової систем, важливою подією 

стало прийняття Кримінального процесуального кодексу України 2012 року 
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(далі – КПК України) . У зазначеному акті законодавства вперше в окремій 

главі було закріплено двадцять дві загальні засади здійснення кримінального 

провадження, де принцип забезпечення доведеності вини було поєднано із 

принципом презумпції невинуватості.  

Також, у статті 17 КПК України зазначається, що особа вважається 

невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути 

піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, 

передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, і 

встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. Крім 

того, ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні 

кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона 

обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. Усі 

сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи. 

Поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального правопорушення 

не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, має 

відповідати поводженню з невинуватою особою [95]. 

Отже, становлення та розвиток презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини в кримінальній процесуальної теорії та 

процесуальному законодавстві будь-якої правової держави має власну 

історію. Основні положення досліджуваної нами засади почали 

зароджуватися з моменту виникнення кримінального процесу. Аналіз 

еволюції інституту презумпції невинуватості показує, з одного боку, 

простеження чіткої закономірності в застосуванні принципу «ніхто не може 

бути визнаний винним не інакше, ніж за вироком суду», а з іншого боку - 

показує наявність окремої тенденції розвитку презумпції як наукової 

категорії в кримінальному процесуальному праві, розвитку інституту 

презумпції невинуватості разом із презумпцією забезпечення доведеності 

вини в кримінальному процесуальному законодавстві, розвиток можливостей 

реалізації та гарантування цієї засади кримінального провадження.  
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1.2 Сутність і значення презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини для виконання завдань кримінального провадження 

 

Презумпція невинуватості за забезпечення доведеності вини є базовою 

засадою кримінального процесу і, водночас, гарантією права особи на 

швидке, ефективне розслідування кримінального провадження, справедливий 

судовий розгляд та винесення законного судового рішення. 

Питання гарантій прав і свобод особи в кримінальному провадженні є 

одним із актуальних у сучасній теорії та практиці правозастосування. У 

Конституції України закріплений як пріоритетний обов’язок держави із 

забезпечення, захисту прав особи у всіх сферах правового регулювання, в 

тому числі і кримінальній процесуальній. Обмеження прав і свобод людини 

можливе лише у випадках, прямо передбачених законом. Найбільш 

відчутним воно є в кримінальному процесі, який передбачає в ході 

кримінального провадження застосування найсуворіших засобів обмеження 

прав і свобод особи. Важливою гарантією їх захисту є принцип презумпції 

невинуватості, у відповідності з яким «особа вважається невинуватою у 

вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана 

кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в порядку, 

передбаченому КПК, і встановлено обвинувальним вироком, що набрав 

законної сили. Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у 

вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо 

сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним 

сумнівом. Підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах, 

отриманих незаконним шляхом [78, с. 57]. 

Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої 

особи. Поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального 

правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав 

законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою» (ст. 17 

КПК) [78, с. 59].   
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Аналогічна ситуація щодо відсутності в законодавстві та юридичній 

літературі єдиного визначення поняття «презумпція», стосується і поняття 

«засада (принцип) кримінального процесу». Враховуючи те, що в юридичній 

літературі немає однозначного визначення, це призводить до існування 

декількох точок зору.  

Ми вважаємо, що доцільно було б проаналізувати думки вчених з 

приводу даного питання. Так, М. М. Михеєко, М. Л. Якуб під принципами 

(засадами) кримінального процесу розуміють як такі основоположні засади, 

що закріплені в законі [123, с. 195]. П. І. Репешко – крім закріплених в законі 

відносить до них також ті, які не дістали такого закріплення в правових 

нормах, але випливають з них [158]. В. Т. Томін визначає принципи (засади) 

кримінального процесу як такі положення та керівні ідеї, які не потребують 

обов’язкового законодавчого закріплення [188]. 

Засади (принципи) кримінального процесу – це закріплені в законі й 

панівні в державі політичні та правові ідеї щодо завдань і способу здійснення 

судочинства в кримінальному провадженні, які визначають спрямованість і 

побудову кримінального процесу в цілому, форму і зміст його стадій та 

інститутів, порушення яких обов’язково тягне за собою скасування вироку та 

інших рішень у справі.  

Такі засади завжди мають виражати домінуючі в державі політичні та 

правові ідеї, які мають відношення до завдань, способу формування і 

здійснення кримінального провадження, тобто ті основні положення, які 

визначають головні, найважливіші моменти устрою й діяльності суб’єктів 

кримінального провадження. Крім того, вони відображають міжнародні 

правові стандарти кримінальної процесуальної діяльності, що закріплені в 

таких основних актах як Загальна декларація прав людини, Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод, Міжнародному пакті про 

громадянські та політичні права. 

М. М. Михеєнко, який є доктором юридичних наук, професором, 

виокремив такі основні властивості, притаманні засадам (принципам) 
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кримінального процесу. Так, до них слід віднести: 1) це найбільш загальні, 

вихідні положення, ідеї, які мають фундаментальне значення для 

кримінального процесу, визначають його спрямованість, побудову в цілому, 

форму і зміст його стадій, інститутів; 2) принципи виражають панівні в даній 

державі політичні і правові ідеї, які стосуються завдань і способу здійснення 

судочинства в кримінальних справах; 3) вони повинні бути закріплені в 

нормах права; 4) принципи повинні повністю діяти у всіх або кількох стадіях 

кримінального процесу і обов’язково в його центральній стадії – стадії 

судового розгляду; 5) порушення будь-якого принципу означає незаконність 

рішення у справі й обов’язково тягне його скасування [43]. 

Доцільно зауважити, що засади, закріплені в КПК України є не 

окремими засадами, що діють як самостійні елементи, а є взаємоузгодженою 

системою [22 ,с. 99], що діють у сукупності. Але при цьому, кожна з засад 

кримінального провадження не втрачає своєї індивідуальності і юридичної 

значимості, виступаючи гарантією правосуддя, забезпечення прав, свобод та 

законних інтересів учасників процесу.  

У КПК України, засада презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини закріплена у ст. 17, що міститься в окремій Главі 2 під 

назвою «Засади кримінального провадження».  

Так, у ст. 17, яка має назву «Презумпція невинуватості та забезпечення 

доведеності вини», визначено:  

«1. Особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального 

правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її 

вину не буде доведено у порядку, передбаченому Кримінальним 

процесуальним кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що 

набрав законної сили.  

2. Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні 

кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона 

обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.  
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3. Підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах, 

отриманих незаконним шляхом. 

4. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь 

такої особи. 

5. Поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального 

правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав 

законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою» [95].  

Тобто, закріплення презумпції невинуватості в законодавстві України 

дало можливість визначити елементи правового процесуального становища 

особи. Адже, доти, поки не буде виконано всіх вимог, визначених законом 

для спростування презумпції невинуватості, офіційно особу вважають 

невинуватою. Зазначена так звана «формула презумпції невинуватості» діє 

навіть у тих випадках, коли особу було затримано на місці вчинення злочину, 

злочин було вчинено при свідках або ж – особа добровільно зізналася у 

вчиненні злочину. 

Визначення поняття та змісту презумпції невинуватості на 

міжнародному рівні закріплено в рішенні по справі Мінеллі проти Швейцарії 

[122]. У цій справі заявник скаржився на порушення презумпції 

невинуватості за п. 2 статті 6 Конвенції у зв’язку з тим, що національним 

судом заявнику було призначено сплатити судові витрати та компенсацію, 

незважаючи на те, що кримінальне переслідування щодо нього було 

припинено зі спливом строку давності. Суд ухвалив, що: «без доведення 

попередньої вини обвинуваченого в порядку, встановленому законом, і 

зокрема, без надання обвинуваченому можливості скористатися правом на 

захист, судове рішення відносно нього породжує відчуття того, що 

обвинувачений є справді винним» [4].  

Аналіз сучасних наукових досліджень виявив дещо інший підхід до 

змісту цієї засади. У О. А. Бунтовської визначено, що відповідно до ст. 17 

КПК України «Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини» 

Кримінального процесуального кодексу України, зміст принципу презумпції 
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невинуватості полягає в забезпеченні швидкого розслідування та судового 

розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до 

відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений 

або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому 

процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального 

провадження була застосована належна правова процедура [33, с. 327]. 

Відповідно до такого підходу, автор ототожнює зміст презумпції 

невинуватості з частиною завдання кримінального провадження, що 

закріплене ст. 2 КПК України. Ми вважаємо, що такий підхід не зовсім 

правильний, адже це дві різних категорії. Основне призначення 

процесуальних презумпцій, в тому числі презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини, полягає в тому, що вони виступають 

своєрідним інструментом гарантування і дотримання основних прав людини і 

громадянина при розгляді кримінальних проваджень судом і винесення 

справедливого та законного судового рішення. 

В. В. Вапнярчук у своїх дослідженнях обґрунтовує, що презумпція 

невинуватості є не принципом кримінального процесу, а загальнолюдською 

цінністю й діє задля гарантування режиму законності у правовій державі з 

конкретних питань притягнення до юридичної відповідальності певної особи 

та гарантією дотримання її прав. Вона (як і будь-яка інша кримінально-

процесуальна презумпція) сприяє раціональному і справедливому порядку 

доказування обставин кримінального провадження шляхом розподілу 

обов’язку доказування між його учасниками. Отже, згідно В. В.Вапнярчука, 

будь-які правові презумпції (у тому числі й презумпція невинуватості), а 

також регламентовані законом права суб’єктів процесу (зокрема: на свободу 

та особисту недоторканність (ст. 12 КПК); на недоторканність житла чи 

іншого володіння особи (ст. 13 КПК); таємниці спілкування (ст. 14 КПК); на 

невтручання у приватне життя (ст. 15 КПК) та ін.) не можуть вважатися 

принципами кримінального процесу, за своїм статусом вони є кримінально-

процесуальними гарантіями [38, с. 66]. 
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Ми не зовсім погоджуємося з такою думкою і підтримуємо позицію  

Ю. В. Циганюк, яка зазначила, що «будь-яка засада кримінального 

провадження, в тому числі - презумпція невинуватості та забезпечення 

доведеності вини, апріорі є гарантією, що не позбавляє її 

мультифункціональності: бути і засадою, і гарантією прав і свобод осіб, і 

елементом механізму реалізації прав і свобод осіб під час здійснення 

кримінального провадження, і одним із засобів досягнення завдання 

кримінального провадження тощо» [199, с. 99]. 

Презумпцію невинуватості варто розглядати у двох аспектах – 

сутнісному та формально-правовому. Перший аспект пов’язаний з вимогою 

вважати обвинуваченого невинуватим, доки внутрішнє переконання 

слідчого, прокурора, суду не підкаже їм, що винуватість достовірно 

встановлена, доведена. Другий аспект – це вимога вважати обвинуваченого 

невинуватим доти, доки не буде винесено обвинувальний вирок суду і він не 

набере законної сили. Розгляд презумпції невинуватості в цих двох аспектах 

дозволяє відрізнити думку посадових осіб, які ведуть процес, з приводу 

питання про невинуватість від офіційного визнання особи винуватою у 

вчиненні злочину від імені держави [91, с. 43]. 

Правова формула презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини (особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її 

вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним 

вироком суду; ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість) «виникла 

у багаторічних дискусіях» та є однією із найважливіших здобутків 

вітчизняного права. Проте, суперечки щодо її трактування і застосування не 

припиняються до теперішнього часу. 

Зауважимо, що нормативний зміст засади презумпції невинуватості не 

обмежується загальними положеннями КПК України, а тому до його 

складових елементів слід відносити і такі:  

1) ніхто не зобов’язаний доводити свою винуватість у вчиненні 

злочину або менший ступінь вини, або наявність обставин, які виключають 
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кримінальну відповідальність особи. А тому обов’язок доведення винності 

особи покладено на органи досудового розслідування, прокурора, а у справах 

приватного обвинувачення – на потерпілого або його представника; 

2) забороняється перекладати обов’язок доведення вини на 

підозрюваного, а також домагатися його показань шляхом насильства, погроз 

та іншими незаконними методами; 

3) обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях, а також на 

доказах, одержаних незаконним шляхом; 

4) усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь; 

5) заперечення обвинуваченим своєї вини не повинне розцінюватися як 

обставина, що обтяжує відповідальність. Зізнання обвинуваченого може бути 

покладене в основу вироку лише за умови підтвердження його іншими 

доказами в сукупності; 

6) затримання особи як підозрюваної чи притягнення її до участі у 

справі як обвинуваченого, застосування до неї запобіжного заходу, в тому 

числі взяття під варту, не повинні розцінюватись як доказ її вини або 

покарання винного; 

7) визнати особу винною у вчиненні злочину може тільки суд; 

8) до офіційного визнання обвинуваченого винним з ним не можна 

поводитись як із винним, а також публічно, в засобах масової інформації, в 

офіційних документах стверджувати про таку вину; 

9) у разі скасування вироку суду як неправосудного держава 

відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним 

засудженням (ч. 4 ст. 62 Конституції України) [88]. 

Крім того, введення цього принципу до Конституції України 

зумовлено, в першу чергу, бажанням законодавця підсилити роль і значення 

двох основних статей, де він закріплений, розвинути їх. Це ст. 62 «Особа 

вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана 

кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному 

порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.» та 129 «Суддя, 
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здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права» 

Конституції України. 

Презумпція невинуватості відображає також право особи, яка 

формально обвинувачена у вчиненні кримінального правопорушення, на 

незалежний та безсторонній суд, оскільки принцип презумпції невинуватості 

є одним із елементів справедливого судового розгляду, що закріплено 

Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод. 

Фулей Т. І. зазначає, що презумпція невинуватості є одним із елементів 

справедливого судового розгляду справи. Її суть полягає у забороні 

формування передчасної позиції суду, яка б відображала думку про те, що 

особа, обвинувачена у вчиненні злочину, є винуватою ще до того, коли її 

вина буде доведена відповідно до закону. Захисна функція реалізується через 

покладання тягаря доведення на сторону обвинувачення, тобто дістає вияв у 

звільненні особи від обов’язку, водночас у наданні їй права брати участь в 

доказуванні, в тому числі і своєї невинуватості [196, с. 47]. 

Крім того, особливістю цієї засади є її тісний взаємозв’язок зі всіма 

засадами кримінального провадження. Адже застосовується як на стадії 

досудового розслідування кримінального провадження, так і на стадії 

судового розгляду. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності 

вини є правовою категорією, яка також тісно пов’язана з природними 

правами людини, гарантованими Конституцією України: право на життя, на 

повагу гідності, честі, ділової репутації. А також, з правами, що закріплені 

міжнародними документами: право бути негайного і детально 

проінформованим зрозумілою мовою про характер і причини висунутого 

обвинувачення та право мати час і можливості, необхідні для підготовки 

захисту.  

Враховуючи позиції і думки вчених з приводу сутності презумпції 

невинуватості, ми можемо запропонувати власний підхід до її розуміння. 

Так, презумпція невинуватості – це закріплена в законодавстві правова 

гарантія, яка не допускає формування передчасної позиції щодо винуватості 
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особи у вчиненні кримінального правопорушення доти, доки її вину не буде 

доведено у встановленому кримінальним процесуальним законодавством 

порядку і підтверджено обвинувальним вироком суду, що набрав законної 

сили. 

Крім того, необхідно розмежовувати два поняття – «презумпція 

невинуватості» та «принцип презумпції невинуватості». Як ми вже 

розглядали вище, презумпція – це припущення, а принцип – це об’єктивно 

властиві, беззаперечні загальні правила (вимоги), закріплені в законі і 

обов’язкові для всіх учасників суспільних відноси. На основі цього, принцип 

презумпції невинуватості є нормативно закріпленою в законодавстві 

сукупністю імперативних приписів, які встановлені нормами кримінального 

процесуального законодавства та є обов’язковими для виконання всіма 

суб’єктами кримінально-процесуальних відносин. Хоча презумпція 

невинуватості і набула нормативного закріплення, проте вона є спростовним 

припущенням, спростування якого призводить до втрати нею значення 

імперативного припису.  

В кожному судовому переслідуванні презумпція невинуватості 

покладає тягар доказування на сторону обвинувачення: це означає, що 

підозрюваного (обвинуваченого) не можна змушувати свідчити проти себе і 

що обвинувальний вирок має ґрунтуватися лише на достовірних, достатніх, 

допустимих і належних доказах. Водночас, за умови існування певних 

гарантій, немає абсолютної потреби заперечувати можливість робити 

припущення на підставі окремих фактів справи або спрямованої 

обвинуваченому вимоги пояснити якусь конкретну обставину. Однак 

презумпція невинуватості має виражатись і в заявах офіційних осіб, які 

виступають в ході судового процесу, і в діях судді в ході судового розгляду, і 

в ставленні до особи після винесення виправдувального вироку чи 

припинення провадження у справі [54, c. 21]. 

При цьому, досить часто відбувається порушення зазначеної засади 

засобами масової інформації, а саме журналістами, які задля «гучних» 
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заголовків статей готові порушувати базову засаду кримінального 

судочинства.  

Так, у редакції однієї з відомих газет «Комсомольская Правда в 

Украине», вийшла друком стаття, автором якої була Марина Тищенко під 

назвою: «Цыган убил 9-летнюю девочку отверткой» [208]. Обставини події 

полягали в тому, що після трагічного інциденту у селі Лощинівка Одеської 

області було вбито дев’ятирічну дитину. Через декілька днів після інциденту 

у пресі одразу ж з’явилися прямі звинувачення: Журналістка виразилася 

некоректно і взагалі неправильно. Адже називати ромів (як одну з 

національностей, що населяють територію України) циганами є образливим і 

тим самим є яскравим прикладом порушення презумпції невинуватості. Адже 

підстав для визнання на той час підозрюваного винним у вчиненні 

конкретного кримінального правопорушення не було. Так як ані досудового 

розгляду провадження, ані судового ще не було проведено. 

Крім того, порушення презумпції невинуватості є істотним 

порушенням прав та свобод людини, гарантованих Основним Законом нашої 

держави. 

Водночас, досі залишається дискусійним питання про те, чи можуть 

журналісти в принципі порушити презумпцію невинуватості особи. Деякі 

автори вважають, що презумпцію невинуватості може бути порушено лише 

представниками держави – суддею, прокурором, слідчим, оскільки вона 

характеризує особливе ставлення держави до підозрюваного чи 

обвинуваченого. 

Ми підтримуємо позицію стосовно можливості журналістами, як 

представниками засобів масової інформації, порушувати презумпцію 

невинуватості особи. Адже, преса може легко налаштувати суспільство на те, 

що якась особа є злочинцем ще до того, як буде прийнято рішення суду. Крім 

того, вважається, що поширення інформації у засобах масової інформації 

може порушувати право особи на справедливий суд, оскільки преса може 

підштовхувати суддів до певного рішення. З іншого боку, преса може 
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налаштувати суспільство на рішення про винуватість особи, і в такій ситуації 

виправдувальний вирок суду може серйозно підірвати авторитет і довіру 

загалом до правосуддя [178].  

Саме тому, Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи № (2003) 13 

«Про надання інформації щодо кримінального судочинства через засоби 

масової інформації» містить окремий принцип № 2 «Презумпція 

невинуватості» такого змісту: «Повага до принципу презумпції невинуватості 

є невід’ємною частиною права на справедливий суд. Згідно з цим, погляди та 

інформація стосовно судових процесів, що відбуваються, мають 

передаватися або розповсюджуватися через засоби масової інформації тоді, 

коли це не зашкоджує презумпції невинуватості підозрюваного, 

обвинуваченого або підсудного» [151]. 

У зазначеній Рекомендації підкреслюється, що в будь-якому 

демократичному суспільстві має забезпечуватися презумпція невинуватості у 

судовому процесі і підтримуватися повага до права на особисте та сімейне 

життя. Це є гарантіями будь-якої високо розвинутої демократичної країни. 

При цьому, суспільство має отримувати достовірну інформацію про 

діяльність судових органів і поліції через засоби масової інформації, які 

мають право вільно збирати, коментувати і поширювати інформацію про 

діяльність правової системи за винятком випадків, коли така інформація 

може негативно позначитися на їх діяльності або порушити права інших осіб. 

З вище викладеного, можна зробити декілька висновків. Оскільки 

презумпція невинуватості є частиною права на справедливий суд, то преса не 

може порушити презумпцію невинуватості, якщо стосовно особи ще не було 

порушено кримінального провадження. У цьому випадку йтиметься 

виключно про те, що поширена інформація може перевірятися на предмет 

правдивості з погляду приниження честі та гідності. Але, якщо проти особи 

вже порушено кримінальне провадження, яке перебуває на стадії 

розслідування чи в суді, журналісти повинні обережніше ставитися до 
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поширення інформації. Найкраще в такій ситуації не публікувати 

стверджувальні висловлювання [178]. 

Досить недавно в засобах масової інформації з’явилися повідомлення 

про порушення дисциплінарного провадження щодо одного з українських 

високопосадовців Юрія Луценка, який займає посаду Генерального 

прокурора України. Так, у статті газети «Українська правда», було 

опубліковано рішення члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів Анатолія Коваленка, датоване 7 серпня 2017 року, ініціаторами 

оголошення якого були Володимир Петраковський та Злата Симоненко [154]. 

Також за аналогічним фактом Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

прокурорів веде провадження й проти Головного військового прокурора 

Анатолія Матіоса. Згідно з самою дисциплінарною скаргою, Луценку та 

Матіосу ставиться в провину публікації у соціальних мережах повідомлень, 

які порушують презумпцію невинуватості. Відповідно до Закону України 

«Про прокуратуру» публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції 

невинуватості і підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної 

відповідальності [154].  

Тобто, відповідальність за порушення презумпції невинуватості може 

мати місце не лише у правовідносинах, що виникають з приводу 

розслідування кримінальних проваджень, а й в інших суспільних відносинах. 

Підкреслимо, що презумпція невинуватості відкидає обвинувальний 

ухил у всіх формах його прояву і служить важливим гарантом права 

обвинуваченого на захист. Обвинувачений наділяється правом захищатися 

від пред’явленого обвинувачення саме тому, що до вступу вироку в законну 

силу він вважається невинним. Презумпція невинуватості звільняє 

обвинуваченого від обов’язку доводити свою невинність, перешкоджає 

переоцінці свідомості обвинуваченого і діє незалежно від того, чи визнає він 

себе винним, чи ні, зокрема на відміну від історичних форм кримінального 

процесу. 
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Як зазначає Б. І. Яворський, погляди щодо презумпції невинуватості, 

викладені у наукових дослідженнях, можна поділити на чотири групи: 

1) презумпція невинуватості має бути спростована, оскільки без вини 

конкретної особи щодо окремого факту не може бути ані слідства, ані 

судового розгляду. Вбачається, що тут йдеться про безумовну винуватість 

кожної особи, яка притягується до кримінальної відповідальності. Тож ця 

точка зору була піддана критиці. 

2) презумпція невинуватості має бути спростована, але за інших, що 

зазначені вище, обставин. Обвинувачений має довести свою невинуватість 

так само, як суспільство й держава мають доводити свою винуватість. Інакше 

кажучи, особа, яка притягається до відповідальності, презюмується 

винуватою, тому на неї покладається тягар доказування своєї невинуватості. 

3) необхідно відмовитися від усілякої упередженості щодо особи, яка 

притягується до кримінальної відповідальності, з огляду на те, що 

обвинувачений у процесі не презюмується ані винуватим, ані невинуватим. 

4) презумпція невинуватості, на відміну від процесу наукового 

пізнання, має значення з позиції специфіки судового дослідження. Кожен 

судовий розгляд має бути завершений юридичним результатом – рішенням 

про винуватість чи невинуватість особи. По завершенні наукового 

дослідження можна отримати суто пізнавальний результат, або ж не 

отримати жодного [215, с. 274]. 

Презумпція невинуватості є однією із засад кримінального 

провадження, яка є джерелом процесуальних прав та гарантій підозрюваного, 

обвинуваченого, без яких неможливо здійснити справедливе кримінальне 

судочинство [117, с. 161]. 

Варто наголосити, що презумпція невинуватості слугує запорукою 

гарантій в кожному кримінальному провадженні. Її суть полягає в тому, що 

будь-яке висунуте проти особи обвинувачення повинно бути обґрунтоване і 

надійно доведене. Лише в результаті судового розгляду з його гласністю, 

змагальністю, безпосередністю дослідження доказів та іншими гарантіями, 
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особа може бути визнана винуватою у вчинені кримінального 

правопорушення. Як зазначає А. А. Тітаренко, в презумпції невинуватості 

виражена ідея про судовий контроль за правильністю висновків органів 

досудового розслідування і прокуратури з питань про винуватість особи у 

вчиненні кримінального правопорушення [186]. 

Слід зауважити, що презумпція невинуватості являє собою не особисту 

думку тієї чи іншої особи, що здійснює розслідування кримінального 

провадження, а надає об’єктивну правову оцінку становища обвинуваченого. 

Вона передбачає взаємозв’язок двох фактів, наявність одного з яких 

призводить до необхідності визнання іншого: набрання законної сили 

обвинувальним вироком суду зумовлює визнання особи винуватою і, 

навпаки, відсутність обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, 

розглядається як обставина, що не дозволяє вважати обвинуваченого 

винуватим у вчиненні кримінального правопорушення. 

Вдало на нашу думку щодо сутності презумпції невинуватості 

висловився Г. І. Барчук, який зазначив: «Основна суть презумпції 

невинуватості полягає в тому, що будь-яке висунуте проти особи 

обвинувачення повинно бути доведено, що тільки в результаті судового 

розгляду з його гласністю, змагальністю, безпосередністю дослідження 

доказів і іншими гарантіями особа може бути визнана винною у вчинені 

злочину, до цього ж вона вважається невинуватою. В презумпції 

невинуватості виражена ідея про судовий контроль за правильністю 

висновків органів розслідування і прокурора з питання про винуватість особи 

у вчиненні злочину» [7, с. 54]. 

Досліджуючи презумпцію невинуватості, необхідно звернути увагу на 

те, що О. П. Трохлюк, вказує, що принцип презумпції невинуватості тісно 

пов’язаний з принципом забезпечення доведеності вини. Автор вважає, що 

суть його зводиться до наділення державою спеціально уповноважених 

суб’єктів кримінального процесу (слідчий, прокурор) та сторону потерпілого, 

комплексом повноважень щодо швидкого і повного розкриття злочинів, 
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шляхом збиранням доказів по встановленню всіх обставин справи на 

досудовому розслідуванні; складання та направлення обвинувального акту до 

суду з подальшим підтриманням обвинувачення на судових стадіях до 

винесення судом рішення й моменту набрання ним законної сили [191, с. 88-

89]. При цьому, законодавець поєднав принцип презумпції невинуватості з 

принципом забезпечення доведеності вини 

Забезпечення доведеності вини потрібно розуміти як державну 

гарантію того, що вина особи (підозрюваного, обвинуваченого) буде 

доведена або спростована в межах процесуального закону належними, 

допустимими і беззаперечними доказами.  

Забезпечення доведеності вини як складова єдиної засади 

кримінального провадження розглядається як одна зі складових з’ясування 

остаточного результату або зводиться до доведеності вини достатньо 

якісними доказами, які не дають підстав сумніватися в ній, або розглядається 

крізь призму принципу презумпції невинуватості [190, с. 188]. 

В історичному аспекті, забезпечення доведеності вини знаходить своє 

відображення ще за часів Давнього Риму. Як зазначають Ф. Н. Фаткулін, З. З. 

Зінатулін, Я. С. Аврах, обвинувачення – це одне із самих стародавніх і 

найбільш значимих процесуальних явищ. Вона фактично зумовило 

виникнення самого кримінального судочинства, так як останнє потрібне було 

для того, щоб судити про вину певної особи в забороненому злочинному 

діянні [193, с. 5]. Тому, фактично, ще з виникнення кримінального 

судочинства, починають зароджуватися основні положення засади 

забезпечення доведеності вини.  

В свою чергу, В. Г. Гончаренко зазначає, що своєрідність становища 

захисту в сенсі доказування з тих самих давньоримських часів полягає в 

тому, що доказувати зобов’язаний той, що стверджує, а не той, хто заперечує, 

оскільки за природою речей не може бути доказів для заперечення (ei 

incumbit probatio, qui dicit, non qui negat; cum per rerum naturam factum 

negantis probatio nulla sint) [47, с. 7].  
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Аналізуючи латинські вирази юридичного характеру, для глибшого 

з’ясування сутності забезпечення доведеності вини, необхідно зупинитись на 

наступних, які також знайшли своє відображення у змісті ч. 2 ст. 17 КПК 

України: «in dubiis reus est absolvendus» (у сумнівних випадках 

обвинувачений звільняється від відповідальності) та «cum sunt partium iura 

obscura, Reo favendum est potius quam auctori» (коли права обох не зрозумілі, 

слід підтримувати відповідача, а не позивача). 

У юридичній літературі зазначається, що реалізація конституційної 

вимоги щодо забезпечення вини можлива за умови дотримання таких вимог: 

1) вимога імперативного характеру щодо «забезпечення», виявом якої в 

кримінальному процесі є його публічність; 

2) вимога щодо дотримання презумпції невинуватості як 

конституційної гарантії прав і свобод осіб, залучених до кримінального 

процесу;  

3) доведеність вини як результат доказування, що врівноважує публічні 

та приватні інтереси суб’єктів кримінального процесу [73, с. 163]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 17 КПК України, ніхто не зобов’язаний доводити 

свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути 

виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза 

розумним сумнівом [95].  

Законодавець тим самим розподілив «тягар доказування» (onus 

probandi) вини між сторонами обвинувачення і захисту: у першій частині 

норми він звільнив сторону захисту від обов’язку доказувати невинуватість, а 

в другій - поклав на сторону обвинувачення обов’язок доведення винуватості 

особи поза розумним сумнівом [119, с. 249]. 

Враховуючи це, уповноважена сторона обвинувачення наділяється 

комплексом повноважень щодо розслідування і доведення обставин 

кримінального провадження [21, с. 150]. 

Згідно з положеннями КПК України, такими особами є слідчий, 

прокурор, та у визначених випадках – потерпілий. Відповідно до ст. 92 КПК 



50 
 

України, обов’язок доказування обставин, передбачених КПК України 

покладається на слідчого, прокурора та, в установлених випадках, - на 

потерпілого. Обов’язок доказування належності та допустимості доказів, 

даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують 

обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає. 

До обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні згідно КПК України, належать: 

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші 

обставини вчинення кримінального правопорушення); 

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального 

правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального 

правопорушення; 

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а 

також розмір процесуальних витрат; 

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, 

обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну 

відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання; 

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які 

підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або 

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення 

кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального 

забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його 

вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі 

пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані 

або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального 

правопорушення; 
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7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб 

заходів кримінально-правового характеру [95]. 

Крім того, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів і 

це є не право, а обов’язок слідчого, прокурора та, в деяких випадках, 

потерпілого, що здійснюється шляхом збирання доказів по встановленню 

всіх обставин справи на стадії досудового розслідування, складання 

обвинувального акту до суду з подальшим підтриманням обвинувачення під 

час провадження в суді до винесення відповідного судового рішення. 

Л. М. Лобойко зазначає, що зміст зазначеного вище обов’язку полягає у 

необхідності доводити вину, а не довести її. Інакше на службових осіб 

державних органів довелося б покладати юридичну відповідальність за 

невиконання обов’язку. Відповідальність компетентних службових осіб 

встановлена лише за невжиття всіх заходів для встановлення вини особи. 

Тобто за неналежне здійснення процесу доказування, а не за отриманий в 

ході законного і об’єктивного доказування результат – не встановленням 

вини обвинуваченого [106, с. 88]. 

Органи досудового розслідування, прокуратури й суду під час 

розслідування і розгляду кримінальних проваджень повинні встановити всі 

факти, які стосуються того кримінального правопорушення, щодо якого 

розпочато і ведеться кримінальне провадження. Встановити винуватість 

підозрюваного, обвинуваченого і довести, що саме він вчинив дане злочин і 

повинен нести за нього відповідальність. Характеризуючи відповідну засаду 

здійснення судочинства, можна зробити висновок, що її зміст ще остаточно 

не сформований.  

О. В. Карнаухов вважає, що принцип забезпечення доведеності вини 

полягає в тому, що закон покладає на суб’єктів, які уповноважені державою 

на здійснення процесу доказування, обов’язок доведення складової 

суб’єктивної сторони складу злочину, а саме вини [72, с. 115].  

Саме на прокурора, слідчого законом покладається обов’язок виявити 

як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, 
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обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують чи обтяжують його 

покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття 

законних і неупереджених процесуальних рішень. 

Разом з тим, у визначених КПК України випадках, обов’язок 

доказування покладається на потерпілого. Так, відповідно до ст. 340 КПК 

України, у разі відмови прокурора від підтримання державного 

обвинувачення в суді, головуючий роз’яснює потерпілому його право 

підтримувати обвинувачення в суді [95]. У випадку, якщо потерпілий 

самостійно погодився підтримувати обвинувачення, тобто дав на це згоду, 

він користується всіма правами сторони обвинувачення під час судового 

розгляду кримінального провадження. 

Ще одним винятком, коли потерпілий користується правами сторони 

обвинувачення є ст. 338 КПК України.  

Відповідно до зазначеної вище статті, з метою зміни правової 

кваліфікації та (або) обсягу обвинувачення прокурор має право змінити 

обвинувачення, якщо під час судового розгляду встановлені нові фактичні 

обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого 

обвинувачується особа. Дійшовши до переконання, що обвинувачення 

потрібно змінити, прокурор складає обвинувальний акт, в якому формулює 

змінене обвинувачення та викладає обґрунтування прийнятого рішення. 

Копії обвинувального акта надаються обвинуваченому, його захиснику, 

потерпілому, його представнику та законним представникам, а також 

представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. 

Обвинувальний акт долучається до матеріалів кримінального провадження. 

Якщо в обвинувальному акті зі зміненим обвинуваченням ставиться 

питання про застосування закону України про кримінальну відповідальність, 

який передбачає відповідальність за менш тяжке злочин, чи про зменшення 

обсягу обвинувачення, головуючий зобов’язаний роз’яснити потерпілому 

його право підтримувати обвинувачення у раніше пред’явленому обсязі [95]. 
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Тобто, якщо прокурор дійде висновку про необхідність зміни 

обвинувачення, він складає обвинувальний акт та викладає обґрунтування 

прийнятого рішення. А потерпілий у цьому випадку має право користуватися 

правами сторони обвинувачення щодо пред’явленого раніше обвинувачення 

такій особі. 

Значення засади забезпечення доведеності вини полягає ще і в тому, що 

вона є однією із фундаментальних гарантій кримінального процесу, яка 

унеможливлює порушення законних прав та інтересів осіб від 

несправедливого покарання. На нашу думку, її головна сутність полягає у 

обов’язку сторони обвинувачення (слідчого, прокурора, у визначених 

випадках - потерпілого) зібрати комплекс доказів, які будуть використані для 

підтвердження винності або ж навпаки - невинуватості особи у конкретному 

кримінальному проваджені.  

Розглядаючи засаду презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини як цілісну систему, слід звернути увагу на тривалість її дії: 

момент виникнення (початок дії) та завершення дії. Логічно, якщо 

законодавець об’єднав ці дві конституційні засади в одну, то початок дії і 

закінчення співпадають щодо презумпції невинуватості і щодо забезпечення 

доведеності вини. Проте, ми погоджуємося з Ю. В. Циганюк з приводу того, 

що дія забезпечення доведеності вини починається з моменту внесення 

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно кожної 

конкретної ситуації. В той час як презумпція невинуватості, при конкретній 

юридичній ситуації, діє до усіх хто причетний до неї і конкретизується до 

будь-якої особи (окрім органів і посадових осіб, які здійснюють кримінальне 

судочинство) ще на етапі до внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань (складання заяви про внесення відомостей до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань чи при прийнятті усної заяви тощо) 

[43, c.100]. 

А ось щодо завершення дії засади презумпція невинуватості та 

забезпечення доведеності вини у кримінальному провадженні, то тут також 
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думки вчених не співпадають. Наприклад, О. П. Трохлюк вважає, що як 

об’єктивне правове положення презумпція невинуватості припиняє свою дію 

лише у стадії виконання вироку [191, с. 88]. В. В. Вапнярчук вважає, що 

закінчення дії презумпції невинуватості закон пов’язує лише з набранням 

законної сили обвинувальним вироком суду щодо обвинуваченого [38, с. 66]. 

Ми підтримуємо позицію В. В. Вапнярчука, адже ч. 1 ст. 17 КПК України, 

чітко закріпила, що особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального 

прав порушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її 

вину не буде доведено у порядку, передбаченому КПК України, і 

встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. Адже 

виконання вироку та набрання законної сили вироком поняття змістовно не 

тотожні у часі, учасниках та просторі.  

Щодо закінчення дії забезпечення доведеності вини, то вона припиняє 

свою дію із спростуванням презумпції невинуватості. 

Базуючись на тому, що засада презумпції невинуватості та засада 

забезпечення доведеності вини є самостійними конституційними засадами 

(розглянуто вище) і їх дія в часі не співпадає, а також – у світовій практиці 

презумпція виступає самостійною основоположною гарантією на 

справедливий суд, доцільно було б викласти деякі з статей КПК із змінами і 

доповненнями:  

1) доповнити статтю 3 пунктом 13 
1
, закріпивши визначення поняття 

«принцип презумпції невинуватості» 

п. 13 
1 

 статті 3 «Принцип презумпції невинуватості – це нормативно 

закріплене в законодавстві припущення, відповідно до якого особа 

вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не 

може бути піддана кримінальному покаранню доти, доки її вину не буде 

доведено у встановленому кримінальним процесуальним законодавством 

порядку і винесено обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили »; 
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2) редагувати статтю 7 КПК шляхом розподілу засади презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини на дві окремі засади 

кримінального провадження і викласти в наступній редакції:  

Стаття 7. Загальні засади кримінального провадження 

1. Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати 

загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, 

відносяться: 

1) верховенство права; 

2) законність; 

3) рівність перед законом і судом; 

4) повага до людської гідності; 

5) забезпечення права на свободу та особисту недоторканність; 

6) недоторканність житла чи іншого володіння особи; 

7) таємниця спілкування; 

8) невтручання у приватне життя; 

9) недоторканність права власності; 

10) презумпція невинуватості  

11) забезпечення доведеності вини; 

12) свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких 

родичів та членів сім’ї; 

13) заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за 

одне і те саме правопорушення; 

14) забезпечення права на захист; 

15) доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень; 

16) змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у 

доведенні перед судом їх переконливості; 

17) безпосередність дослідження показань, речей і документів; 

18) забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи 

бездіяльності; 

19) публічність; 
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20) диспозитивність; 

21) гласність і відкритість судового провадження та його повне 

фіксування технічними засобами; 

22) розумність строків; 

23) мова, якою здійснюється кримінальне провадження. 

2. Зміст та форма кримінального провадження за відсутності 

підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) повинні відповідати 

загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій 

цієї статті, з урахуванням особливостей, встановлених законом. 

Сторона обвинувачення зобов’язана використати всі передбачені 

законом можливості для дотримання прав підозрюваного чи обвинуваченого 

(зокрема, прав на захист, на доступ до правосуддя, таємницю спілкування, 

невтручання у приватне життя) у разі здійснення кримінального провадження 

за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia); 

3) редагувати статтю 17 КПК України «Презумпція невинуватості та 

забезпечення доведеності вини» шляхом її поділу на дві самостійні статті: 

Стаття 17. Презумпція невинуватості 

1. Особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального 

правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її 

вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і 

встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. 

2. Поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального 

правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав 

законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою. 

3.До визнання особи винною у вчиненні кримінального 

правопорушення у встановленому законодавством порядку, забороняється 

публічно, в тому числі в засобах масової інформації, стверджувати про таку 

вину. 

Стаття 17 
1
. Забезпечення доведеності вини 
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1. Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні 

кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона 

обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. 

2. Забороняється перекладати обов’язок доведення вини на 

підозрюваного, обвинуваченого, а також отримувати показання шляхом 

насильства, погроз та іншими незаконними методами. 

3. Обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях, а також на 

доказах, одержаних незаконним шляхом. 

4. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. 

5.Затримання особи як підозрюваної чи притягнення її до участі у 

справі як обвинуваченого, застосування до неї запобіжного заходу, в тому 

числі взяття під варту, не повинні розцінюватись як доказ її вини або 

покарання винного. 

6. Визнати особу винною у вчиненні злочину може тільки суд. 

 

Отже, можна зробити висновок, що засада презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини являється одним з основоположних 

принципів кримінального процесу та основним елементом права на 

справедливий судовий розгляд. Вона служить запорукою підвищеного рівня 

захисту від необґрунтованого обвинувачення і засудження. Вимоги 

презумпції невинуватості про безсумнівну доведеність обвинувачення 

націлюють правоохоронні органи держави на об’єктивне, неупереджене 

встановлення усіх обставин кримінального провадження, без чого є 

неможливим обґрунтоване і справедливе вирішення справи судом. 
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1.3 Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини як 

конституційна засада судочинства 

  

Враховуючи, що пріоритетним завданням для України є побудова 

правової та соціальної держави, яка б на належному рівні здійснювала захист 

прав та свобод кожного її громадянина, важливим при цьому є закріплення 

законодавцем гарантій прийняття законних і обґрунтованих рішень при 

здійсненні кримінального судочинства. Адже саме у зазначеній сфері має 

місце застосування різних заходів державного примусу до осіб, які залучені у 

сферу кримінального процесу. Тому, актуальним є питання належної 

охорони прав і законних інтересів учасників кримінального провадження.  

Гарантіями, які покликані забезпечувати дотримання прав і законних 

інтересів особи в кримінальному провадженні виступають засади 

кримінального провадження, які у свої сукупності утворюють систему 

самостійних, об’єктивно взаємопов’язаних правових положень, які 

розповсюджують свою дію на весь кримінальний процес [31, с. 261]. 

Розглянувши в попередніх підрозділах історію виникнення презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини, з’ясувавши її сутність та 

зміст, доцільним є визначення місця зазначеної презумпції в системі засад 

кримінального провадження. Адже, кожна засада є важливою і невід’ємною 

складовою здійснення кримінального процесу, які взаємопов’язані і 

об’єктивно обумовлені та пронизані єдністю цілей і завдань. 

Як ми вже зазначили, у КПК України 2012 року, законодавець вперше 

закріпив двадцять дві загальні засади кримінального провадження, у 

відповідності до яких має здійснюватися кримінальне судочинство.  

Так, у теорії кримінального процесу, всі засади класифікують на три 

основні групи: конституційні, процесуальні (загальні засади кримінального 

провадження), спеціальні. Конституційні засади передбачені в Конституції 

України, процесуальні – перераховані в Кримінальному процесуальному 
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кодексі України і спеціальні – це засади, які стосуються, переважно, основ 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведення тактичних 

комбінацій та стратегічних операцій на досудовому розслідуванні і 

одночасно являються спеціальними для оперативно-розшукової діяльності 

[38, с. 262]. 

До конституційних засад, що мають особливе політичне і юридичне 

значення належать:  

1) верховенства права; 

2) законність; 

3) рівність перед законом і судом; 

4) повага до людської гідності; 

5) забезпечення прав на свободу та особисту недоторканність; 

6) недоторканність житла чи іншого володіння особи; 

7) таємниця спілкування; 

8) невтручання у приватне життя; 

9) недоторканність права власності; 

10) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини; 

11) свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких 

родичів та членів сім’ї; 

12) заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за 

одне і те саме правопорушення; 

13) забезпечення права на захист; 

14) доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень; 

15) змагальність сторін і свобода в поданні ними суду своїх доказів і у 

доведенні перед судом їх переконливості; 

16) забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи 

бездіяльності; 

17) гласність і відкритість судового провадження та його повне 

фіксування технічними засобами; 

18) мова, якою здійснюється кримінальне провадження. 
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Також, виділяють і інші засади, що закріплені в нормах кримінально-

процесуального законодавства: безпосередності дослідження показань, речей 

і документів; публічність; диспозитивність; розумність строків. 

Враховуючи те, що засада презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини передбачена нормами Конституції України, вона є 

конституційною, отже, без сумніву, обов’язковою для дотримання у 

кримінальному процесі. Загалом, з двадцяти двох засад, закріплених 

Кримінальним процесуальним кодексом, шістнадцять – є конституційними 

принципами.  

Так, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається 

невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному 

покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено 

обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов’язаний доводити свою 

невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на 

доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі 

сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. У разі 

скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну 

і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням [85]. 

Згідно з ч. 1 цієї статті дія презумпції невинуватості поширюється як на 

стадію судового розгляду кримінального провадження, завданням якого є 

встановлення вини особи у вчинені злочину обвинувальним вироком суду 

так і на осіб, чия причетність до злочину з’ясовується в порядку досудового 

розслідування. 

Обов’язок розслідувати злочин і довести винуватість у його вчиненні 

конкретної особи покладено законом на органи досудового розслідування. 

Відповідно до законодавства України, до органів досудового розслідування, 

тобто органів, які здійснюють дізнання і досудове слідство належать:  

1) Слідчі підрозділи органів Національної поліції; органів безпеки; 

органів, що здійснюють контроль за додержанням законодавства; органів 
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державного бюро розслідувань; органів Державної кримінально-виконавчої 

служби України. 

2) Підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю 

Національного антикорупційного бюро України. 

На відміну від Кримінально-процесуального кодексу 1960 року, КПК 

України 2012 року називає органами досудового розслідування не службових 

осіб - слідчих відповідних органів, а державні установи - слідчі підрозділи. 

Так, відповідно до Положення про органи досудового розслідування 

Національної поліції України від 06. 07. 2017 року, органи досудового 

розслідування Національної поліції України є структурними підрозділами 

апарату центрального органу управління поліції, її територіальних органів - 

головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та 

місті Севастополі, областях та місті Києві, територіальних (відокремлених) 

підрозділів головних управлінь Національної поліції в Автономній 

Республіці Крим та місті Севастополі, областях та місті Києві, які згідно з 

кримінальним процесуальним законодавством забезпечують досудове 

розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності 

слідчих органів Національної поліції [145]. 

Органами досудового розслідування є: 

1) Головне слідче управління Національної поліції; 

2) слідчі управління головних управлінь Національної поліції в 

Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях та місті Києві; 

3) слідчі відділи (відділення) територіальних (відокремлених) 

підрозділів поліції. 

Тобто, кожен орган досудового розслідування має свою систему. Так, 

органами досудового розслідування Державної кримінально-виконавчої 

служби України є структурними підрозділами Міністерства юстиції України 

та його міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних 

покарань та пробації Міністерства юстиції, які згідно з Кримінальним 

процесуальним кодексом України забезпечують досудове розслідування 
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кримінальних правопорушень, віднесених до їх підслідності. До них 

належать слідчі підрозділи Міністерства юстиції України та слідчі підрозділи 

міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та 

пробації Міністерства юстиції [144]. 

Важливо зазначити, що у Положеннях, які визначають правову основу 

діяльності органів досудового розслідування чітко зазначено про 

необхідність дотримання принципу презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини у їх професійній діяльності. На основі цього, 

діяльність органів досудового розслідування здійснюється відповідно до 

принципів верховенства права, законності, рівності перед законом і судом, 

поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту 

недоторканність, недоторканності житла чи іншого володіння особи, 

таємниці спілкування, невтручання в приватне життя, недоторканності права 

власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, 

свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та 

членів сім’ї, заборони двічі притягувати до кримінальної відповідальності за 

одне і те саме правопорушення, забезпечення права на захист, змагальності 

сторін кримінального провадження та свободи в поданні ними суду своїх 

доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, безпосередності 

дослідження показань, речей і документів, забезпечення права на оскарження 

процесуальних рішень, дій чи бездіяльності, публічності, диспозитивності, 

розумності строків досудового розслідування [145].  

Тобто, сукупність перелічених принципів є визначальною у діяльності 

органів досудового розслідування. Адже, від того, наскільки чітко будуть 

виконані припису закону, залежить ефективність, результативність 

розслідування і, як результат - захист прав і свобод людини. 

Усі органи досудового розслідування при проведені процесуальних дій 

і доказувані вини повинні керуватися нормами законодавства України, 

особливо дотримуватися положень Кримінального процесуального кодексу 

України. 
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Порушення норм цього кодексу може призвести до втрати доказів, які в 

подальшому відновити неможливо. Докази, одержані з порушенням вимог 

закону, також не мають юридичної сили і не можуть бути покладенні в 

основу обвинувачення особи. При достатності зібраних доказів органи 

розслідування у встановленому порядку (статті 290 – 291 КПК України) 

складають обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування 

та передають його до суду. 

Складання обвинувального акта слідчим з одного боку дають підстави 

органу розслідування вважати її винуватою у вчинені даного кримінального 

правопорушення, а з іншого – зобов’язують цей орган повно та об’єктивно 

довести її винуватість. 

У ч. 3 ст. 62 Конституції України закріплена також важлива 

конституційна норма, згідно з якою обвинувачення не може ґрунтуватися на 

доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі 

сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. Зазначена 

норма означає, що доведення винуватості особи у вчинені злочину повинні 

здійснюватися встановленими законом способами збирання доказів та їх 

процесуальних джерел, а також ґрунтуватись на достовірних доказах як 

фактичних даних (відомості, факти), які адекватно відображають обставини, 

що входять до предмета доказування у провадженні. 

З метою правильного розуміння зазначеної частини статті, 

Конституційним судом України як єдиним органом конституційної 

юрисдикції України, основним завданням якого є гарантування верховенства 

Конституції України як Основного Закону держави на території України, 

було видано Рішення у справі за конституційним поданням Служби безпеки 

України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 62 

Конституції України від 20. 10. 2011 року [162]. 

Суб’єктом права на конституційне подання була Служба безпеки 

України, яка обґрунтувала необхідність в тлумаченні цієї норми 



64 
 

неоднозначною судовою практикою оцінки допустимості доказів у 

кримінальних провадженнях.  

В результаті аналізу норми, Конституційний суд України щодо 

положення «обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних 

незаконним шляхом» зазначив, що її потрібно розуміти так, що 

обвинувачення у вчиненні злочину не може ґрунтуватися на фактичних 

даних, одержаних у 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 Законом України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» особою, не уповноваженою на здійснення такої діяльності. Тобто, 

у випадку порушення конституційних положень або будь-якого іншого 

чинного законодавчого акта України такі докази будуть визнані 

недопустимими і такими, на основі яких не може ґрунтуватися 

обвинувачення.  

Конституційний суд України виходив з того Україна є демократична, 

правова держава, в якій людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю; права 

і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є її головним 

обов’язком (статті 1, 3 Конституції України). Враховуючи, що Конституція 

України має найвищу юридичну силу, а недопустимість обґрунтування 

обвинувачення особи у вчиненні злочину на доказах, одержаних незаконним 

шляхом закріплена першому реченні частини третьої статті 62 Конституції 

України, тому цілком обґрунтовано, що ця гарантія не може бути обмежена. 

Крім того, Основним Законом встановлено, що кожен має право на 

повагу до його гідності, на свободу та особисту недоторканність, кожному 

гарантується недоторканність житла (частина перша статті 28, частина перш 

статті 29, частина перша статті 30 Конституції України) зобов’язаний 
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неухильно додержуватись Конституції України та законів України, не 

посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (частина перша 

статті 68 Основного Закону України) [85]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 34 Конституції України кожен має право вільно 

збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, 

письмово або в інший спосіб - на свій вибір. Однак здійснення цього права 

може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, 

територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання 

заворушенням чи злочинам,  для охорони здоров’я населення, захисту 

репутації або прав інших людей, запобігання розголошенню інформації, 

одержаної конфіденційно, або підтримання авторитету і неупередженості 

правосуддя (ч. 3 ст. 34 Основного Закону України). 

Згідно з частинами першою, другою статті 32 Конституції України 

ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім 

випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, 

зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу 

без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах 

національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.  

Конституційний Суд України в пункті 1 резолютивної частини Рішення 

щодо офіційного тлумачення ст. 3, 23, 31, 47, 48 Закону України «Про 

інформацію» та ст. 12 Закону України «Про прокуратуру» (справа К. Г. 

Устименка) від 30. 10. 1997 року зазначив, що до конфіденційної інформації, 

зокрема, належать відомості про особу (освіта, сімейний стан, релігійність, 

стан здоров’я, дата і місце народження, майновий стан та інші персональні 

дані) [163].  

Стаття 31 Конституції України, гарантує кожному таємницю 

листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. 

Винятки можуть встановлюватися лише судом у випадках, передбачених 

законом, з метою запобігти злочинові чи вияснити причини під час 
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розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати 

інформацію неможливо.  

Конституційний Суд України, розглядаючи зазначену вище справу, 

також брав до уваги практику Європейського суду з прав людини, який у 

своїх рішеннях встановлював наявність порушення Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод 1950 року, коли у процесі одержання 

доказів обмежувалися права і свободи, гарантовані Конвенції, зокрема її 

статтею 6 «Право на справедливий суд», статтею 8 «Право на повагу до 

приватного і сімейного життя».  

Разом з тим, Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях 

неодноразово зазначав, що допустимість доказів є прерогативою 

національного права і, за загальним правилом, саме національні суди 

повноважні оцінювати надані їм докази (параграф 34 рішення у справі 

Тейксейра де Кастро проти Португалії від 9 червня 1998 року [182], параграф 

54 рішення у справі Шабельника проти України від 19 лютого 2009 року 

[205]), а порядок збирання доказів, передбачений національним правом, має 

відповідати основним правам, визнаним Конвенцією, а саме:на свободу, 

особисту недоторканність, на повагу до приватного і сімейного життя, 

таємницю кореспонденції, на недоторканність житла (статті 5, 8 Конвенції) 

тощо [77].  

Отже, за змістом ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається 

невинуватою у вчинені злочину і не може бути притягнута до 

відповідальності та піддана кримінальному покаранню, доки її вину не 

встановлено обвинувальним вироком суду, який вступив у законну силу. 

Вирок вступає в закону силу з моменту закінчення строку його оскарження. 

Закріплена в ч. 2 ст. 62 норма забороняє, органам розслідування, 

прокурору і суду перекладати обов’язок доводити свою невинуватість у 

вчинені злочину на обвинуваченого. За чинним КПК України (п. 4, 5 ч. 3 

статті 42) підозрюваний, обвинувачений має право не говорити нічого з 

приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-який момент 
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відмовитися відповідати на запитання, давати пояснення, показання з 

приводу підозри, обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх 

давати. 

Визнання обвинуваченим своєї вини може бути покладене в основу 

обвинувачення лише при підтверджені його сукупністю доказів, що 

міститься у кримінальному провадженні. 

Непредставлення підозрюваним або обвинуваченим доказів щодо своєї 

невинуватості або відмова давати показання не можуть розглядатись як доказ 

їх винуватості і тягти в цьому зв’язку будь-які процесуальні наслідки, 

оскільки обов’язок доказування винуватості підозрюваного та 

обвинуваченого покладається на органи розслідування і прокуратури. 

Вказані основні конституційні приписи ст. 62 є складовими елементами 

презумпції невинуватості особи як конституційної засади кримінального 

судочинства. 

Продовжуючи розгляд даного питання, ми погоджуємося з тим що 

презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини є надзвичайно 

важливою засадою, і свого роду – фундаментальною у правовій системі 

України, адже вона має конституційне підґрунтя та основана на верховенстві 

права. 

Сфера дії зазначеної засада є доволі широкою. Адже, вона 

поширюється не тільки на таких учасників провадження, як підозрюваний та 

обвинувачений. Під її захистом перебуває будь-яка особа, задіяна у 

кримінальному судочинстві. Це, зокрема, може бути свідок, якого допитують 

про обставини, що можуть бути використані проти нього.  

Також, дія презумпції невинуватості зберігається і щодо підозрюваного 

чи обвинуваченого, кримінальне провадження стосовно яких закривається 

судом у зв’язку зі звільненням їх від кримінальної відповідальності. У цьому 

випадку вина названих учасників провадження встановлюється слідчим та 

прокурором, з ними може погодитись і суд. Але вина встановлюється при 

цьому не для визнання особи винною вироком суду і покарання, а з метою 
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закриття кримінального провадження. Суд не визнає особу в цьому випадку 

винною у вчиненні злочину своїм вироком. Він виносить ухвалу про закриття 

кримінального провадження, яка не замінює обвинувального вироку, а лише 

після його вступу в законну силу ним особа може бути офіційно визнана 

винною.  

Досить вдало зазначив про засаду презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини В. О. Попелюшко, який зазначив, що 

справжній принцип презумпції невинуватості для усіх без винятку, а для 

слідчого, прокурора, судді особливо і обов’язково, є правилом їх поведінки, 

згідно з яким їм забороняється поступати з обвинуваченим як із злочинцем 

до моменту, поки не набере законної сили обвинувальний вирок суду, що 

означає нормальне взаємовідношення між ними як між людьми рівними; що 

обвинувачений упродовж усього провадження кримінальної справи до цього 

моменту не повинен відповідати за діяння, у вчиненні якого його поки-що 

тільки обвинувачують, утриманням під вартою; що державний 

(процесуальний) примус під час кримінального провадження може 

застосовуватися лише в тій мірі і лише настільки, наскільки це необхідно для 

того (виходячи виключно із його поведінки під час кримінального 

провадження), щоби він міг постати перед судом [11, с. 10]. 

Стаття 17 КПК України містить п’ять частин, три з яких становлять 

юридичний зміст засади презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини, тим самим, розширюючи та доповнюючи її. 

Відповідно до ч. 3 ст. 17 КПК України, підозра, обвинувачення не 

можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом [95]. Під 

доказами в кримінальному провадженні розуміють фактичні дані, отримані у 

встановленому порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і 

суд встановлюють наявність або відсутність фактів та обставин, що мають 

значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 

Законодавець детально визначив і регламентував питання збирання доказів, 

їх визнання допустимими, тобто такими, які мають право бути використані в 
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ході розгляду конкретного кримінального провадження та при прийнятті 

процесуальних рішень, в тому числі судом при ухваленні судового рішення.  

Збирання доказів може здійснюватися сторонами кримінального 

провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження. Так, відповідно до ч.2, ч.3 ст. 93 КПК, сторона 

обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих 

(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та 

отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, 

документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів 

перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених Кодексом. В 

свою чергу, сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, 

щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом 

витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних 

осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків 

ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, 

негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також 

шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних 

і допустимих доказів [95]. 

Окрім того, законодавець передбачає можливість отримання доказів на 

території іноземної держави в результаті здійснення міжнародного 

співробітництва під час кримінального провадження. 

Таким чином, відповідність доказів вимогам КПК робить їх 

автоматично можливими для використання і посилання на них в 

конкретному кримінальному провадженні, і навпаки, порушення цих вимог 

тягне за собою недопустимість їх використання як доказу. Вимоги 

допустимості доказу стосуються належного процесуального джерела, 

належного суб’єкта отримання доказу, законності процесуальної форми 

збирання і закріплення доказів. Крім того, такі вимоги до доказів є гарантією 
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одержання достовірної доказової інформації та дотримання прав і законних 

інтересів суб’єктів, від яких одержують докази [185]. 

Однією із складових змісту презумпції невинуватості є також 

положення, за яким усі сумніви щодо доведеності вини особи мають 

тлумачитися на її користь, а недоведеність вини є підставою для ухвалення 

виправдувального вироку (ч. 4 ст.17, ст. 373 Кримінального процесуального 

кодексу України) [78, с. 57] .  

У світовій історії юриспруденції це правило бере витоки з римського 

права, зокрема з положення «In dubio pro reo», що в перекладі означає 

«маючи сумніви, утримайся» або ж «сумніви тлумачаться на користь 

обвинуваченого». Водночас, ставлення до цього положення були 

неоднозначними. Так, на початку 20 століття деякі вчені стверджували, що в 

кримінальному судочинстві достовірне знання в багатьох випадках не 

досяжне, а його досягнення й не завжди є обов’язковим; для того, щоб 

визначити обвинуваченого винним, достатньо встановити «максимальну 

ймовірність» його вини [46, с. 61]. 

Тобто, юридичний зміст цієї частини презумпції тлумачиться так, що 

якщо у суду в процесі розгляду конкретного кримінального провадження 

виникають сумніви відносно тих чи доказів і такі докази можна витлумачити 

на користь особи, рішення має прийматися на користь обвинуваченого. Це і є 

однією із гарантій забезпечення захисту прав та законних інтересів осіб, що 

залучаються до кримінального судочинства. 

Презумпція невинуватості, в першу чергу, покликана захистити 

обвинуваченого від обвинувального вироку,якщо він не буде ухвалений у 

встановленому законом порядку. 

Якщо аналізувати ч. 3 ст. 17 Кримінального процесуального кодексу 

України, то важливо з’ясувати гносеологію терміна «сумнів». Так, в 

академічному тлумачному словнику, сумнів - це непевність щодо 

вірогідності, можливості чого-небудь; брак твердої впевненості в комусь, 
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чомусь; ускладнення, нерозуміння, що виникають при розв’язанні якого-

небудь питання, певної проблеми [1]. 

Крім того, сумніви зумовлені неповним відображенням у свідомості 

суб’єкта пізнання всіх сторін явищ, необхідних і достатніх для з’ясування 

його сутності. Якщо наявні сумніви, значить не досягнуто повне, достовірне 

знання про досліджуване явище. У такому випадку можна говорити лише про 

неповне, імовірне знання. 

Адже, у більшості випадків, при відкритті кримінального провадження 

та початку розслідування, слідчий має лише незначну кількість фактів, 

даних, які не відомо чи є достовірними чи ні. На їх основі, неможливо 

зробити висновок про наявність чи відсутність події кримінального 

правопорушення. Саме в таких випадках імовірність має велике значення в 

пізнанні фактичних обставин кримінального провадження. 

При аналізі кримінально-процесуальної літератури можна побачити, 

що в кримінальному судочинстві «імовірність» виконує три головні функції: 

1) орієнтувальна; 

2) констатуюча; 

3) оцінна [169, с. 89]. 

Так, орієнтувальна функція ймовірності пов’язана з практичною 

діяльністю відповідних суб’єктів і визначає можливі шляхи дослідження 

конкретних обставин. Однією з форм вираження орієнтувальної функції є 

вчення про версії. Так, на початку досудового розслідування слідчий висуває 

версії, збирає щодо них фактичні дані, оцінює їх із погляду можливості стати 

підставою для прийняття процесуальних рішень. 

Констатуюча функція ймовірності лежить в основі визначення 

достатності підстав для прийняття деяких процесуальних рішень. Її 

використання в кримінальному провадженні зумовлено двома факторами: 

необхідністю в деяких випадках прийняття рішень за наявності обмежених 

даних та вказівкою в законі на певну ймовірність як підставу прийняття 

конкретного процесуального рішення. З цього питання, доречним є 
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твердження Ф. Кудіна, який зазначив, що обставини процесуального 

характеру базуються на достатніх даних, при цьому відсутність достовірних 

висновків щодо цих обставин на стадії досудового розслідування зовсім не 

означає необґрунтованого прийняття рішень [99, с. 82-83]. 

І, напевно, однією з основних функцій імовірності є оцінна функція. Її 

суть полягає у можливості використання того чи іншого ступеня ймовірності 

для визначення значення відомостей про факти й обставини справи під час 

вирішення питання обґрунтованості прийняття рішень.  

Усі функції «імовірності» тісно між собою взаємопов’язані, тому 

зазначена категорія є важливою в кримінально-процесуальній діяльності 

суб’єктів.  

Перехід від сумнівів до впевненості, від припущень до обґрунтованих 

категоричних висновків, від імовірності до достовірності є характерним для 

пізнавальної практики загалом і для дослідження обставин кримінального 

провадження зокрема. Перехід від імовірного знання до достовірного в 

кримінальному процесі – досить складний шлях [102, с. 86]. 

Використання законодавцем саме цього терміну є цілком 

обґрунтованим, адже слід зазначити, що вся діяльність слідчого, прокурора 

на етапі досудового розслідування здійснюється з метою встановлення 

обставин предмета доказування і в подальшому, повністю полягає в 

спростуванні сумнівів, в результаті чого останні або спростовуються, або ж 

залишаються неспростовними.  

Категорія «сумнів» і «впевненість» характеризують ставлення людини 

до наявності чи відсутності певної обставини. У кримінальному провадженні 

– до наявності чи відсутності хоча б однієї з обставин, які належать до 

предмета доказування в кримінальному провадженні, але насамперед події 

кримінального правопорушення, особи, яка вчинила, та її вини.  

Впевненість, як зазначають вчені, це психологічний стан особи, яка 

здійснює кримінальне провадження, зокрема судді, коли вона без вагань 

виражає своє ставлення до результату пізнання як істинного чи неістинного. 
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Почуття сумніву є протилежним почуттю впевненості, переконаності. Воно 

характеризується невпевненістю, усвідомленням не переконаності, 

незадоволенням стосовного того, що приймається за реальність для  

вирішення певного завдання [97, с. 71]. 

Як зазначає І. В Рогатюк, подолання сумнівів або ж їх перемога є 

підставою для винесення об’єктивних рішень під час здійснення 

кримінально-процесуальної діяльності [164, с. 102]. 

Продовжуючи розгляд презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини, слід зазначити, що до винесення обвинувального вироку 

суду, з особою, що підозрюється або обвинувачується у вчиненні 

кримінального правопорушення, поводження має бути таким, як із 

звичайною людиною. Законодавець врахував і цей момент, закріпивши 

відповідне правило в ч.5 ст.17 Кримінального процесуального кодексу 

України. Слушною є думка Є. Г. Мартинчика: «До тих пір, поки винність 

особи у вчиненні злочину не буде доведена що набрало законної сили 

вироком суду, ніхто не може звертатися з ним як з винним і застосовувати до 

нього кримінально-правові санкції» [120, с. 34].  

Тобто, існує пряма заборона оголошувати обвинуваченого або ж будь-

яку особу, яка притягається до кримінальної відповідальності, винуватим і 

ставитися до нього як до злочинця. В іншому випадку, це буде прямим 

порушенням не лише норм національного законодавства, а й міжнародного. 

При цьому, ухвалення судами України проміжних рішень, із яких вбачається, 

що суд вважає обвинуваченого винним є також однією із форм порушення 

презумпції невинуватості. 

Отже, враховуючи вищевикладене, презумпція невинуватості та 

забезпечення доведеності вини є важливою засадою, і свого роду – 

фундаментальною, базовою у правовій системі України, адже вона має 

конституційне підґрунтя та в основу якої покладено принцип верховенстві 

права. Вона діє на всіх стадіях кримінального провадження, забезпечуючи 

при цьому кожному, хто підозрюється або обвинувачується у вчиненні 
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кримінального правопорушення гідного ставлення до себе як до 

невинуватого доти, доки його вина не буде доведена в законному порядку і 

встановлена судом. Посягання на презумпцію невинуватості та забезпечення 

доведеності вини є прямим порушення основоположних прав осіб, за яке 

передбачено відповідальність чинним законодавством України. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Таким чином, розглянувши в першому розділі теоретичні питання, що 

стосуються історії розвитку презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини, її сутності і значення, а також закріплення в законодавстві 

України, слід наголосити на основних моментах, що характеризують 

зазначену вище базову засаду кримінального провадження. 

Виділяють різні погляди вчених на загальне поняття «презумпція». 

Якщо проаналізувати ці визначення, то можна дійти висновку, що під 

презумпцією (в тому числі і правовою) розуміють певне припущення, яке 

визнається достовірним до тих пір, доки не буде доведено протилежне і 

наявність якого може призвести до виникнення, зміни або припинення 

правовідносин. 

В історичному аспекті, становлення та розвиток презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини в кримінальній 

процесуальної теорії та процесуальному законодавстві будь-якої правової 

держави має власну історію, в тому числі і на території України. Основні 

положення засади почали зароджуватися ще з моменту виникнення 

кримінального процесу як такого в Давньому Римі, де в Законах XII Таблиць 

були закріплені окремі положення презумпції невинуватості (в той період - 

презумпції добропорядності).  

Проте, більшість сучасних вчених вважають, що відродження 

принципу презумпції невинуватості відбулося у Франції у XVIII столітті, 

передумовою появи якого стала Велика французька революція 1789 року, 
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головним завданнями якої у сфері кримінального судочинства було 

запровадження в судах гласності та їх організація за участю народу. 

Причиною виникнення Революції стало свавілля влади та масове 

застосування незаконних позасудових заходів, в тому числі і «листів з 

печаткою», що викликало широке обурення серед молодої буржуазії, 

представники якої нерідко також піддавались цим заходам.  

В ході Революції було прийнято Декларацію прав людини і 

громадянина Франції, де вперше відбулося законодавче закріплене 

презумпції невинуватості ще у 1789 році, згідно з якого: «Кожна людина є 

невинуватою, доки її не визнано винною, тому у разі необхідності 

затримання, будь-яка надмірна суворість при його здійсненні повинна 

каратися жорстокими репресіями зі сторони закону». Окрім того,зазначений 

принцип був закріплений в якості одного з основних. 

Щодо України, то засада презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини є новою в кримінальному процесі України та однією з 

основоположних у здійсненні кримінального судочинства. Її поява зумовлена 

прийняттям Конституції України в 1996 році, де вона визначена у двох 

статтях Основного Закону нашої держави. Разом з тим, в результаті 

прийняття КПК України 2012 року, вперше в окремій главі було закріплено 

двадцять дві загальні засади здійснення кримінального провадження, де 

принцип забезпечення доведеності вини було поєднано із принципом 

презумпції невинуватості. 

Значення таких процесуальних презумпцій, в тому числі презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини, полягає в тому, що вони 

виступають своєрідним інструментом гарантування і дотримання основних 

прав людини і громадянина при розслідуванні кримінальних проваджень і 

винесення справедливого та законного судового рішення. 

Її суть полягає у так званій «захисній» функції, що вона виконує. Вона 

полягає у забороні формування передчасної позиції суду, яка б відображала 
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думку про те, що особа, підозрювана чи обвинувачена у вчиненні злочину, є 

винуватою ще до того, коли її вина буде доведена відповідно до закону.  

Її важливість і значення полягають ще й у тому, що презумпція 

невинуватості відкидає обвинувальний ухил у всіх формах його прояву і 

служить важливим гарантом права обвинуваченого на захист. 

Обвинувачений наділяється правом захищатися від пред’явленого 

обвинувачення саме тому, що до вступу вироку в законну силу він 

вважається невинним. Презумпція невинуватості звільняє обвинуваченого від 

обов’язку доводити свою невинність, перешкоджає переоцінці свідомості 

обвинуваченого і діє незалежно від того, чи визнає він себе винним, чи ні, 

зокрема на відміну від історичних форм кримінального процесу. 

Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини є 

важливою конституційною засадою, і свого роду – фундаментальною, 

базовою у правовій системі України, адже вона має конституційне підґрунтя 

та передбачена в окремих статтях Основного Закону нашої держави. А отже, 

без сумніву, обов’язковою для дотримання у кримінальному процесі. 

Загалом, з двадцяти двох засад, закріплених Кримінальним процесуальним 

кодексом, шістнадцять – є конституційними принципами. Вона є 

обов’язковою для усіх без винятку учасників кримінального провадження, а 

для слідчого, прокурора, судді особливо. Вона є правилом їх поведінки, 

згідно з яким їм забороняється поступати з обвинуваченим як із злочинцем 

до моменту, поки не набере законної сили обвинувальний вирок суду, що 

означає нормальне взаємовідношення між ними як між рівними людьми. 

Вона діє на всіх стадіях кримінального провадження: як на стадії 

досудового розслідування, так і на стадії судового слідства, забезпечуючи 

при цьому кожному, хто підозрюється або обвинувачується у вчиненні 

кримінального правопорушення гідного ставлення до себе як до 

невинуватого доти, доки його вина не буде доведена в законному порядку і 

встановлена судом.  
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Крім того, презумпція невинуватості визначає правовий статус особи, 

яка притягується до кримінальної відповідальності не тільки в 

кримінальному процесі, а й в усіх інших суспільних відносинах, у яких вона 

виступає суб’єктом. Якщо обвинувальний вирок не винесено проти особи, то 

за нею зберігається весь комплекс трудових, виборчих та інших прав і свобод 

людини і громадянина. 

Посягання на презумпцію невинуватості та забезпечення доведеності 

вини є прямим порушення основоположних прав осіб, за яке передбачено 

відповідальність кримінальним законодавством України. 
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РОЗДІЛ 2 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДОВЕДЕНОСТІ ВИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

2.1 Зміст презумпції невинуватості та забезпечення доведеності 

вини під час відкриття кримінального провадження та при обранні 

заходів забезпечення кримінального провадження 

 

Кримінальне судочинство є одним з найважливіших та найскладніших 

форм реалізації правосуддя. Перш за все, це має прояв у тому, що 

результатом такого правосуддя може бути суттєве обмеження прав людини у 

вигляді покарання, яке застосовується до особи, винної у вчиненні 

кримінального правопорушення.  

Покарання є заходом законного примусу, що має публічний характер і 

застосовується від імені держави, яка володіє монопольним правом 

визначати злочинність діяння, його караність, загальні засади призначення 

покарання, порядок виконання покарання, підстави та умови звільнення від 

покарання, систему органів і установ, покликаних застосовувати і виконувати 

покарання, їх компетенцію. Такий примус є ефективним засобом 

забезпечення виконання кожною особою конституційного обов’язку 

неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не 

посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей [16, с. 477]. 

Тому, важливим аспектом у процесі розгляду конкретного 

кримінального провадження є належна реалізація засади презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини на всіх стадіях 

кримінального провадження, що здійснюється відповідно до законодавства 

України та з врахуванням міжнародно-правових норм, імплементованих в 

національне законодавство. 

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 3 КПК України, кримінальне провадження – 

досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв’язку із 
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вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну 

відповідальність. Основним завданням кримінального провадження є захист 

особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона 

прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а 

також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і 

судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий 

до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був 

обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана 

необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника 

кримінального провадження була застосована належна правова процедура 

[95]. 

Тобто, все вище перераховане і є змістом кримінального провадження. 

Саме унеможливлення притягнення до відповідальності невинних осіб, та 

забезпечення права на захист є основною метою принципу презумпції 

невинуватості, який в свою чергу є одним із основних засад дотримання прав 

людини в демократичному суспільстві та важливою умовою охорони прав, 

свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження. Тому, 

на сучасну державу покладається головне завдання щодо належної 

організації системи правоохоронних органів так, щоб остаточно 

унеможливити покарання невинної особи, адже покарання має 

застосовуватися лише після засудження компетентним органом (судом) 

відповідно до справедливої процедури у передбаченому законодавством 

порядку. 

Варто звернути увагу на те, що презумпція невинуватості та 

забезпечення доведеності вини може розглядатися у двох значеннях: 

широкому та вузькому.  

У вузькому значенні – при розгляді кримінального провадження в суді, 

в широкому – в кримінальному процесі загалом, включаючи й стадію 

досудового розслідування конкретного кримінального провадження та в 

подальшому – в судовому розгляді також.  
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Сучасне європейське право з прав людини також підтримує широке 

значення презумпції невинуватості, яка діє як система стримування щодо 

різних заходів, що можуть застосовуватися в період досудового розгляду 

кримінального провадження по суті (в тому числі під час досудового 

розслідування та застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження). 

Наприклад, широка інтерпретація знайшла своє відображення у зв’язку 

статті 6-2 і статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод щодо висвітлення у засобах масової інформації судових процесів, а 

також у зв’язку статті 6-2 і статті 5 Конвенції, зокрема при вирішенні 

питання про обрання запобіжних заходів. Так, коли суд розглядає питання 

про звільнення на поруки чи тримання під вартою, відправною точкою має 

бути презумпція невинуватості обвинуваченого і, як наслідок, вимагаються 

переконливі й конкретні причини позбавлення свободи [160]. Крім того, 

перед державою виникає прямий обов’язок визнавати правовий статус 

підозрюваного (обвинуваченого) як невинуватого на всіх стадіях 

кримінального провадження, що передують визнанню такої особи винною у 

встановленому законом порядку. 

Як відомо, структурними елементами кримінального процесу є його 

стадії, які в першу чергу, відображають його динаміку [92, с. 175]. Стадії є 

відносно відособленими частинами єдиного кримінального провадження та 

характеризуються конкретними завданнями, особливим колом учасників, 

характерних для тієї чи іншої стадії, специфікою кримінальних-

процесуальних дій і правовідносин, а також – характером процесуальних 

документів, які підлягають оформленню.  

Аналіз наукової літератури дає можливість узагальнити те, що 

більшість понять «стадія кримінального процесу» в інтерпретації сучасних 

дослідників принципово не розходиться з інтерпретацією визначних класиків 

кримінально-процесуальної теорії. 
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Так, наприклад, І. Я. Фойницький в своїх наукових працях 

використовував терміни «стадія» і «головна стадія» до тих же частин 

кримінального судочинства і в тому ж контексті. За його визначенням, стадія 

кримінального процесу – це його відносно відособлена частина, що 

характеризується конкретними завданнями (які походять із загальних завдань 

кримінального судочинства), особливим колом учасників, специфікою 

кримінально-процесуальних дій і правовідносин, характером кримінально-

процесуальних актів, які їх оформлюють [194, с. 341].  

Сучасні науковці практично не відійшли від цього формулювання, а 

лише частково деталізували та розширили уявлення про юридичну природу 

стадійної побудови кримінального процесу [77, с. 356]. 

Так, наприклад, Л. М. Лобойко визначає стадії кримінального процесу 

як його «відносно самостійні частини, кожна з яких має власні завдання, 

специфічне коло учасників і процесуальних засобів діяльності, проходить 

притаманні тільки для неї етапи і завершується прийняттям певного рішення, 

яким вона, як правило, трансформується в наступну стадію» [107, с. 15]. Як 

бачимо, в своєму визначенні, він розширює коло ознак стадії її етапами – 

«…відносно самостійними елементами стадії кримінального процесу, які 

також відзначаються певною специфікою, а тому сприяють ідентифікації 

його стадій» [212].  

Взагалі, словникове та енциклопедичне визначення поняття «стадія» 

означає певний період, етап у розвитку того чи іншого явища, який має свої 

якісні особливості та відмінності [39] 

В теорії кримінального процесу, серед вчених-процесуалістів немає 

єдиної точки зору щодо стадійної побудови кримінального процесу. Так,     

С. М. Мельник, А. В. Молдован виділяють вісім основних стадій 

кримінального процесу: 1) досудове розслідування; 2) підготовче 

провадження; 3) судовий розгляд; 4) апеляційне провадження; 5) виконання 

вироку; 6) касаційне провадження; 7) провадження у Верховному Суді 

України; 8) провадження за нововиявленими обставинами [127, с. 64]. 
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За Кримінально-процесуальним кодексом України 1960 року, 

кримінальний процес традиційно поділяли на такі стадії: 1) порушення 

кримінальної справи; 2) досудове (попереднє) розслідування (дізнання та 

досудове слідство); 3) попередній розгляд справи суддею (віддання 

обвинуваченого до суду); 4) судовий розгляд; 5) апеляційне провадження; 6) 

виконання вироку, постанови, ухвали суду; 7) касаційне провадження; 7) 

виключне провадження [98]. 

Однак, в КПК України, законодавець фактично нормативно закріпив 

лише дві стадії кримінального провадження, чітко даючи їм визначення у ст. 

3 КПК України. Це стадія досудового розслідування (п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК 

України) та стадія притягнення до кримінальної відповідальності (п. 5 ч. 1 ст. 

3 КПК України) [111].  

Так, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка 

починається з моменту внесення відомостей про злочин до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження 

або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, 

клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. В свою 

чергу, притягнення до кримінальної відповідальності - стадія кримінального 

провадження, яка починається з моменту повідомлення особі про підозру у 

вчиненні кримінального правопорушення [95]. 

Сам законодавець чітко наголосив, що це стадії кримінального 

провадження. Інших стадій кримінального процесу в КПК України, на жаль, 

не виділено окремо як стадії.  

На основі цього, ми повністю підтримуємо думку Леоненко М. І. про 

те, що законодавець був не послідовним, даючи визначення основних 

термінів, чим створив ситуацію неоднозначного трактування системи стадій 

кримінального процесу (необґрунтованого розширення чи звуження; 

віднесення того чи іншого правового інституту до категорії стадії), що 

призводить до порушення субординаційних зв’язків і певної логіко-
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функціональної підпорядкованості між стадіями і структурними елементами 

кримінального процесу [104, с. 76]. 

Стадія досудового розслідування передує провадженню в суді і є 

обов’язковою в переважній більшості кримінальних проваджень [94, с. 211]. 

Тому, успішне виконання завдань стадії досудового розслідування є 

важливим елементом у забезпеченні захисту прав і свобод всіх учасників 

кримінального провадження і залежить не тільки від професійної 

майстерності працівників органів досудового розслідування та оперативних 

підрозділів, але й наявності дієвої законодавчої бази. В свою чергу, швидке і 

якісно проведене розслідування є невід’ємним засобом  у боротьбі зі 

злочинністю, втіленням в життя засади презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини, а також – невідворотності покарання за 

скоєне. Адже як відомо, успішне завершення досудового розслідування є 

передумовою здійснення правосуддя, реалізації судом своїх виняткових 

повноважень щодо визнання особи винуватою чи невинуватою та 

можливості призначення їй покарання.  

Якщо детально проаналізувати положення КПК України, то можна 

виділити такі основні стадії кримінального провадження як:  

1) досудове розслідування (розділ 3 КПК України); 

2) притягнення до кримінальної відповідальності (п. 14 ч. 1 ст. 3 КПК 

України); 

3) судове провадження у першій інстанції (розділ ІV КПК України); 

4) судове провадження з перегляду судових рішень (розділ V КПК 

України); 

5) виконання судових рішень (розділ VІІІ КПК України). 

Фактично, усі стадії кримінального провадження закріплені в окремих 

розділах КПК України та деталізовані в кримінально-процесуальних нормах, 

окрім другої стадії – притягнення до кримінальної відповідальності, яка, за 

сутністю, є складовою першої стадії кримінального провадження. Кожна 
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наступна стадія отримує свій розвиток, спираючись на результати, які 

досягнуті у попередній стадії. 

При цьому, важливою гарантією забезпечення захисту прав і свобод 

учасників кримінального провадження виступають засади кримінального 

провадження. Цілком слушно зауважили свого часу науковець Т. М. 

Добровольська: «Якщо ми хочемо дізнатися, яким є кримінальний процес 

держави, ми маємо встановити, якими є принципи, які визначають зміст 

цього процесу» [55, с. 5]. Ми підтримуємо зазначену вище точку зору, адже 

від того, які принципи кримінального процесу закріплені у національному 

законодавстві країні і як вони дотримуються, залежить рівень життя людини 

та громадянина в країні, а також – забезпечення захисту прав та свобод 

кожного з них. 

Засади кримінального провадження, закріплені в ст. 7 КПК України, є 

обов’язковими для застосування під час розгляду конкретного кримінального 

провадження та застосовуються для усунення суперечностей у кримінально-

процесуальному регулюванні. Це є певні позитивні зобов’язання, які 

ставляться до учасників суспільних відносин із метою гармонічного 

поєднання індивідуальних, групових і суспільних інтересів [172, с. 501].  

Усі вони, безумовно, є важливим, проте засада презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини є однією із основних на 

стадії відкриття кримінального провадження, де найбільш чітко має прояв її 

суть і значимість для кожного учасника процесу. Саме зазначена засада 

належить до галузевих правових презумпцій, які діють у кримінальному 

процесі. Розглянувши у попередньому розділі сутність і значення презумпції 

невинуватості для кримінального провадження, доцільним є з’ясування дії 

засади на стадії відкриття кримінального провадження та при обрані заходів 

забезпечення кримінального провадження.  

Більшість осіб, в тому числі і посадових осіб державних органів 

вважають, що засада презумпції невинуватості та забезпечення доведеності 

вини застосовується лише на стадії судового розгляду суддями, які 
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здійснюють правосуддя. Хоча, цей принцип і сформульований як 

кримінально-процесуальний, однак його дія виходить за рамки лише 

судового розгляду. Презумпція невинуватості – це об’єктивне положення, 

свого роду «вимога закону», звернена до всіх громадян, посадових осіб, 

державних і громадських організацій. Такої позиції дотримується і 

Європейський суд з прав людини, який підтвердив це у своєму рішенні 

«Аллене де Рібемон проти Франції» від 10 лютого 1995 року. 

Суть справи полягала в тому, що 24 грудня 1976 року був вбитий перед 

будинком заявника депутат Парламенту Жан де Брольї, який повертався 

додому після зустрічі зі своїм фінансовим радником. За фактом вбивства, 

було розпочате судове слідство, при цьому, підозрюваного чи підозрюваних 

не було відомо. 29 грудня 1976 року, на прес-конференції, яка була 

присвячена питанням бюджету французької поліції, Міністр внутрішніх 

справ Франції Мішель Понятовськи разом з іншими працівниками 

правоохоронних органів, згадали про розслідування справи щодо вбивства 

депутата. За словами Міністра: «Всі злочинці затримані. Після арешту 

громадянина Де Варга-Хірша, ми затримали всіх осіб, які мають відношення 

до вчинення цього злочину. Банківський кредит, взятий під гарантію 

громадянина де Брольї, повинні були виплатити громадянин Де Варга-Хірш 

та Аллен де Рібемон. … Організаторами вбивства були Де Варга-Хірш та 

його підопічний Аллен де Рібемон, а організатором був сержант поліції 

Симоне».  

Як ми можемо проаналізувати із вище сказаного, це є прямим 

порушенням презумпції невинуватості. Тому, Аллене де Рібемоном було 

подано скаргу до Європейського суду з прав людини про порушення щодо 

нього презумпції невинуватості в ході висловлювання Міністра внутрішніх 

справ Франції від 29 грудня 1976 року. Національними судами було 

відхилено скаргу заявника, обґрунтовуючи це наступними словами: 

«Порушення презумпції невинуватості може виходити лише від судової 

влади і проявлятися тільки після закінчення розгляду справи в разі 
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засудження обвинуваченого, якщо мотиви, наведенні суддею, дозволяють 

припустити, що він a priori вважав його винним» [3]. 

Проте, Європейським судом з прав людини було винесено рішення, що 

стало важливим для всього кримінального процесу багатьох країн світу. Так, 

Судом було зазначено: «Комісія допускає, що принцип презумпції 

невинуватості – перш за все гарантія процесуального характеру у 

кримінальних справах, але сфера застосування цього принципу значно 

ширша: він обов’язковий не тільки для суду, що здійснює розгляд 

кримінальних справ і вирішує питання про обґрунтованість обвинувачення, а 

й для всіх інших органів держави». 

Таким чином, зазначеним рішенням було підтверджено поширення 

презумпції невинуватості не лише на судову стадію розгляду кримінального 

провадження, а й на весь кримінальний процес, на всіх його учасників, 

особливо важливою при цьому залишається стадія досудового розслідування 

кримінального провадження. 

Початок досудового розслідування, в тому числі і відкриття 

кримінального провадження в Україні чітко закріплено в таких нормативно-

правових актах як: Кримінальний процесуальний кодекс України, Положення 

про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань (затверджене 

Наказом Генеральної прокуратури України від 06.04.2016 р. № 139), а також 

в Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і 

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події 

(затверджене Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 6 

листопада 2015 р. № 1377). 

Основні положення, що стосуються процесуального порядку відкриття 

кримінального провадження містяться у статті 214 КПК України. Так, 

слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, 

повідомлення про вчинене злочин або після самостійного виявлення ним з 

будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до 
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Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. 

Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається 

керівником органу досудового розслідування. Досудове розслідування 

розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення 

відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за 

собою відповідальність, встановлену чинним законодавством. Слідчий, 

прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію 

заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язанні прийняти 

та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та 

реєстрації заяви чи повідомлення про злочин не допускається [95]. 

Крім того, при відкритті кримінального провадження, слідчий, 

прокурор зобов’язані внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

відомості про:  

- час та дату надходження заяви, повідомлення про злочин або 

виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення; 

- прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; 

- інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про 

вчинення кримінального правопорушення; 

- короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи 

виявлених з іншого джерела; 

- попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення із 

зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну 

відповідальність; 

- передачу матеріалів та відомостей іншому органу досудового 

розслідування або за місцем проведення досудового розслідування; 

- прізвище, ім’я, по батькові керівника прокуратури, органу досудового 

розслідування, слідчого, прокурора, який вніс відомості до Реєстру та/або 
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розпочав досудове розслідування та/або здійснює досудове розслідування чи 

процесуальне керівництво; 

- дату затримання особи; 

- обрання, зміну та скасування запобіжного заходу (статті 176 –178, 

200, 202, 492, 493, 508 КПК України); 

- час та дату повідомлення про підозру, зміну повідомлення про 

підозру, особу, яку повідомлено про підозру, правову кваліфікацію 

кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із 

зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну 

відповідальність (частина четверта статті 278,стаття 279 КПК України); 

- час та дату складання повідомлення про підозру, особу, стосовно якої 

складено повідомлення про підозру, правову кваліфікацію кримінального 

правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті 

(частини статті) закону України про кримінальну відповідальність у разі 

неможливості повідомлення такій особі про підозру з об’єктивних причин 

(стаття 277 КПК України); 

- юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи 

кримінально-правового характеру (частина восьма статті 214 КПК України); 

- дату та підставу здійснення (скасування) спеціального досудового 

розслідування (частина шоста статті 297
-4 

КПК України); 

- зупинення та відновлення досудового розслідування (частина 

четверта статті 280, частина друга статті 281, частина третя статті 282 КПК 

України); 

- оголошення розшуку підозрюваного (стаття 281 КПК України); 

- об’єднання та виділення матеріалів досудових розслідувань (стаття 

217 КПК України); 

- продовження строків тримання під вартою та досудового 

розслідування (статті 197, 199, 219, 294 КПК України); 

- встановлені, відшкодовані матеріальні збитки, суми пред’явлених 

позовів у кримінальному провадженні, вартість арештованого майна; 
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- закінчення досудового розслідування (частина третя статті 283 КПК 

України); 

- інші відомості, передбачені первинними обліковими документами 

[147]. 

Відповідно, саме на першій стадії кримінального провадження чітко 

прослідковується дія засади презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини, а також – її важливість для особи, яка підозрюється 

(обвинувачується) у вчиненні кримінального правопорушення. Як уже 

зазначалося вище, презумпція невинуватості передбачає взаємозв’язок двох 

фактів, наявність одного з яких призводить до необхідності визнання іншого: 

набрання законної сили обвинувальним вироком суду зумовлює визнання 

особи винуватою і, навпаки, відсутність обвинувального вироку суду, що 

набрав законної сили, розглядається як обставина, що не дозволяє вважати 

обвинуваченого винуватим у вчиненні злочину. 

Проте, як би це парадоксально не звучало, за даними соціологічного 

опитування було виявлено, що 68 % опитаних працівників правоохоронних 

органів тільки загалом розуміють зміст принципу презумпції невинуватості, а 

його дію під час досудового розслідування визнають відповідно тільки 45 % 

опитаних [135, с. 5-9].  

Ще одним моментом, на якому слід наголосити є те, що презумпції 

невинуватості хоча і притаманний об’єктивний характер і спростованою вона 

може бути лише у випадку набрання законної сили обвинувальним вироком 

суду, проте при кримінальному провадженні у слідчого і прокурора на основі 

зібраних доказів може скластися внутрішнє переконання у винуватості 

обвинуваченого у вчиненні злочину. Водночас, воно є суб’єктивним за своїм 

характером і необхідним для визнання достатності доказів для прийняття 

рішення про застосування до підозрюваного чи обвинуваченого запобіжного 

заходу [79, с. 183]. 

Тому, Конституційним Судом України з приводу роз’яснення 

зазначеної проблеми було прийнято Рішення у справі за конституційним 
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поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень ч. 3 ст. 120, ч. 6 ст. 234, ч. 3 ст. 236 

Кримінально-процесуального кодексу України (справа про розгляд судом 

окремих постанов слідчого і прокурора) № 3 – рп / 2003 від 30.01.2003 р., де 

чітко зазначено, що переконання слідчого і прокурора у вчиненні особою 

злочину не означає доведення її винуватості, яка відповідно до 

конституційно закріпленого принципу презумпції невинуватості особи може 

бути встановлена лише обвинувальним вироком суду (стаття 62 Конституції 

України) [161]. 

Враховуючи викладене вище, презумпція невинуватості у даному 

випадку є свого роду «захисним бар’єром» для особи, яка підозрюється у 

вчиненні злочину. Адже, досить часто суб’єктивне судження до особи 

призводить до упередженого ставлення та негативних наслідків для неї як з 

боку органів досудового розслідування, суду, так і громадськості. 

Слід звернути увагу на те, що презумпція невинуватості на стадії 

відкриття кримінального провадження забезпечує захист персональних даних 

особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, її честі, 

гідності, недоторканності як основних конституційних прав особи.  

Адже, на відміну від судового розгляду кримінального провадження, 

досудове розслідування є лише частково гласним (відкритим). Це 

пояснюється тим, що передчасне розголошення даних слідства (незалежно 

від того, яким способом це здійснено – шляхом повідомлення даних третім 

особам в усній розмові, публічному виступі, в засобах масової інформації 

тощо) може негативно позначитися на розкритті злочину, виявленні винних 

[113, с. 141].  

Як зазначається в науковій літературі, обізнаність окремих 

зацікавлених осіб чи цілих організованих злочинних угруповань про те, в 

якому напрямі йде розслідування, які конкретно слідчі (розшукові) та інші 

процесуальні дії будуть виконуватися, дозволить їм активно протидіяти 

зусиллям слідчого та оперативних підрозділів, перешкоджати встановленню 
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виконання завдань шляхом знищення документів, речових доказів, 

переховування викраденого майна, залякування чи навіть знищення осіб, які 

можуть бути свідками чи потерпілими у справі, створення умов для ухилення 

осіб, причетних до вчинення злочину від розслідування. 

Досить часто на практиці відбувається порушення принципу 

презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини засобами масової 

інформації. Журналісти, з метою «яскравих» заголовків газетних, 

журнальних чи електронних статей, використовують заборонені відомості 

досудового розслідування, тим самим принижуючи честь та гідність особи, 

вина якої ще не доведена у встановленому законом порядку та не 

підтверджена обвинувальним вироком суду. 

З метою захисту прав та свобод осіб, які є учасниками досудового 

розслідування, законодавцем було закріплено норми, що забороняють 

розголошувати відомості досудового розслідування. Так, відповідно до       

ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна 

розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в 

якому вони визнають можливим. У необхідних випадках слідчий, прокурор 

попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у 

зв’язку з участю в ньому, про їх обов’язок не розголошувати такі відомості 

без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового 

розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену 

законом [95]. 

Враховуючи те, що розголошення даних досудового розслідування 

було криміналізоване, це може свідчити лише про важливість і необхідність 

захисту суспільних відносин, які виникають при здійсненні досудового 

розслідування та, в подальшому,  правосуддя у кримінальних провадженнях. 

Так, відповідно до ст. 387 Кримінального кодексу України, 

розголошення без дозволу прокурора, слідчого або особи, яка провадила 

оперативно-розшукову діяльність, даних оперативно-розшукової діяльності 

або досудового розслідування особою, попередженою в установленому 
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законом порядку про обов’язок не розголошувати такі дані, - карається 

штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або виправними роботами на строк до двох років. Розголошення 

даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, вчинене 

суддею, прокурором, слідчим, працівником оперативно-розшукового органу 

незалежно від того, чи приймала ця особа безпосередню участь в оперативно-

розшуковій діяльності, досудовому розслідуванні, якщо розголошені дані 

ганьблять людину, принижують її честь і гідність, - карається штрафом від 

ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести 

місяців, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років [93]. 

Виходячи з наведеного, тільки після набрання законної сили 

обвинувального вироку суду про засудження конкретної особи за вчинення 

кримінальних правопорушень є допустимим розміщення в засобах масової 

інформації статей з детальним висвітленням конкретних обставин 

кримінальних правопорушень та, в стверджувальній формі, про вчинення 

конкретними особами з зазначенням їх прізвищ вказаних кримінальних 

правопорушень.  

Допустимим є розголошення в засобах масової інформації відомостей 

досудового розслідування з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в 

якому вони визнають можливим та з обов’язковою зміною та шифруванням, 

а не перекрученням, прізвищ осіб (наприклад «Сергій І.» замість Сергія 

Петровича Іванова), які підозрюються у вчиненні кримінальних 

правопорушень [143]. 

Однак, незважаючи на це, засоби масової інформації допускають 

вказані порушення, що свідчить про нехтування приписами чинного 

законодавства. Прикладом цього є те, що у тижневику «Вісник Ч» № 32 

(1422) була надрукована стаття, автором якої є Валентина Остерська з 

красномовною назвою: «Порізав брата, бо той не догледів дружину», де 
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викладено інформацію та певні обставини щодо кримінального 

правопорушення, а саме: що 03.08.2013 року в с. Задеріївка Ріпкинського 

району Чернігівської області 34-річний Сергій Сич порізав свого 33-річного 

брата Вадима Сича, поціливши ножем йому у живіт та груди. Вказана стаття 

була поміщена на Інтернет-сайті «Gorod.cn.ua» 9 серпня 2013 р. о 12 год.      

56 хв. Слід зазначити, що на даний час Ріпкинським районним судом 

Чернігівської області не винесено щодо даного кримінального провадження 

обвинувального вироку і взагалі обвинувальний акт у кримінальному 

провадженні до суду не надходив. Слід зауважити, що прізвище 

підозрюваної особи відповідає дійсності і вказана стаття створює наперед 

громадську думку про винуватість даної особи, порушуючи презумпцію 

невинуватості [53]. 

Такі випадки трапляються доволі часто. Так, на телеканалі «Дитинець» 

був розміщений сюжет «Героїня телебачення з Дніпра піймалася на хабарі», 

де також вказується конкретне прізвище підозрюваної голови Радульської 

селищної ради Ріпкинського району Таїсії Ворчило. Вказаний сюжет 

розміщений на Інтернет-сайті «Високий Вал» о 09 год. 49 хв. 12.07.2013 р. 

Слід зауважити, що прізвище підозрюваної особи відповідає дійсності і 

вказана стаття створює наперед громадську думку про винуватість даної 

особи, порушуючи презумпцію невинуватості, хоча на даний час 

Ріпкинським районним судом Чернігівської області не винесено щодо даного 

кримінального провадження обвинувального вироку [143]. 

Водночас, слідчий не зобов’язаний проводити досудове розслідування 

негласно. Якщо на це є необхідність, слідчий може проінформувати 

громадськість про певні обставини вчинення кримінального 

правопорушення, дотримуючись при цьому принципу презумпції 

невинуватості та відкидаючи суб’єктивне ставлення до учасників 

кримінального провадження. Крім того, слідчий, прокурор можуть 

звертатися за допомогою до населення через засоби масової інформації з 
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метою пошуку відомостей, що свідчать про вчинення кримінального 

правопорушення. 

Засоби масової інформації і журналісти вправі розголошувати 

відомості досудового розслідування, якщо на це є письмовий дозвіл 

прокурора або слідчого. А розголошення відомостей про приватне життя 

учасників кримінального судочинства не допускається без їх дозволу. Але є 

виняток: заборона розголошувати таємницю досудового розслідування не 

поширюється на підозрюваного. 

І таких випадків є доволі багато. На нашу думку, це є прямим фактом 

порушення засобами масової інформації прав громадян щодо яких ще не 

винесено обвинувальний вирок суду, який набрав законної сили і в першу 

чергу, порушення презумпції невинуватості особи. Все це в сукупності 

підриває авторитет органів досудового розслідування, які не можуть 

належним чином забезпечити збереження відомостей досудового 

розслідування.  

Ще одним прикладом порушення принципу презумпції невинуватості є 

розголошення відомостей досудового розслідування самим потерпілим, який 

у встановленому законом порядку був попереджений про обов’язок їх не 

розголошувати. Так, в Єдиному державному реєстрі судових рішень 

міститься вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області, де 

ОСОБА 1 визнана винною у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 387 КК України. Так, ОСОБА 1, будучи потерпілим у 

кримінальному провадженні, діючи умисно, будучи попередженим у 

встановленому законом порядку про обов’язок не розголошувати дані 

досудового розслідування, розголосив їх у вказаному кримінальному 

провадженні, без дозволу прокурора та слідчого, всупереч вимог ст. 222 КПК 

України та п. 3 ч. 1 ст. 57 КПК України, з власного акаунта в 

загальнодоступній соціальній мережі «Facebook», розмістив постанову про 

проведення судово-медичної експертизи у кримінальному провадженні, яка 

містить таємницю досудового розслідування, зокрема: місце, час та спосіб 
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вчинення злочину, анкетні дані неповнолітньої особи, яка вчинила злочин, 

речі, що були викрадені під час вчинення злочину, номер кримінального 

провадження та його кваліфікація [61] . 

Таким чином, потерпілий порушив вимоги кримінального та 

кримінально-процесуального законодавства, в результаті чого був визнаний 

винним у вчиненні кримінально караного діяння. Крім того, ОСОБА 1 

порушив засаду презумпції невинуватості, яка виступає елементом загально 

правового статусу особи, який захищає суб’єкта кримінального судочинства 

від незаконного притягнення до відповідальності. 

Реальних випадків порушення принципу презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини шляхом розголошення відомостей та даних 

досудового розслідування є доволі багато. Особливо це стосується випадків 

розголошення відомостей засобами масової інформації. Проте, статистична 

інформація щодо зареєстрованих кримінальних правопорушень за ст. 387 КК 

України свідчить про зворотне.  

Так, відповідно до статистичної інформації Генеральної прокуратури 

України про зареєстровані кримінальні провадження та результати їх 

досудового розслідування у 2014 році було вчинено 8 кримінальних 

правопорушень за ст. 387 КК України «Розголошення даних оперативно-

розшукової діяльності,досудового розслідування», в той час як у 2015 році – 

21 злочин, у 2016 році – 37відповідно. З січня до жовтня 2017 року було 

зареєстровано 46 кримінальних правопорушень [68]. 

Отже, зазначені відомості свідчать про збільшення кількості вчинених 

кримінальних правопорушень за ст. 387 КК України. Разом з тим, їх не так і 

багато. На нашу думку, це лише невелика частина від реальної кількості 

вчинених кримінальних правопорушень. Досить часто, про випадки вчинення 

такого правопорушення самі потерпілі не повідомляють, тим самим не 

маючи можливості захистити свої права та законні інтереси, або ж – 

відсутній склад кримінального правопорушення.  
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У результаті порушення принципу презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини, потерпілій особі найчастіше завдається 

шкода, в тому числі – моральна. Більшість західних вчених підтримують 

позицію Рональда Дворкіна, що уникнення шкоди, яка може бути завдана 

помилковим визнанням особи винною, особливо беручи до уваги 

«репутаційні» та соціальні наслідки (ганьбу і несприятливе становище при 

працевлаштуванні й пошуку житла) – це те, на чому ґрунтується повага до 

права на справедливий суд, складовою частиною якого є презумпція 

невинуватості. Система правоохоронних органів повинна гарантувати, що 

публічний осуд і визнання винним, а отже і покарання, не покладатиметься 

на невинуватих обвинувачених [195, с. 64]. Невинуватий повинен бути 

захищений від помилкового визнання винним, що досягається за допомогою 

презумпції невинуватості – одного з основних елементів захисту від 

посягання на основоположні права людини.  

Враховуючи, що шляхом порушення принципу презумпції 

невинуватості особі внаслідок порушення її особистих немайнових прав 

може бути завдано моральної шкоди, логічним є вирішення питання у 

порядку цивільного судочинства. Зокрема, це випливає із ч. 4 ст. 296, ч. 6 і   

ч. 7 ст. 1176 ЦК України, ст.ст. 3, 4, 12, 13, 14 Закону України «Про порядок 

відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, 

що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового 

розслідування, прокуратури і суду». 

Під моральною шкодою визнаються страждання, заподіянні 

громадянинові внаслідок фізичного чи психічного впливу, що призвело до 

погіршення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і 

бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, інших негативних 

наслідків морального характеру [152]. 

Відшкодування моральної шкоди, завданої особі навіть внаслідок 

порушення принципу презумпції невинуватості вимагає, щоб дії органів, що 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового 
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розслідування, прокуратури і суду були незаконними. Це випливає із назв 

статті 1176 ЦК України та Закону України «Про порядок відшкодування 

шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, 

прокуратури і суду». 

Відшкодування моральної шкоди провадиться у разі, коли незаконні дії 

органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове 

розслідування, прокуратури і суду завдали моральної втрати громадянинові, 

призвели до порушення його нормальних життєвих зв’язків, вимагають від 

нього додаткових зусиль для організації свого життя [57]. Виходячи з цього, 

потерпіла особа має довести всі обставини, що вплинули на погіршення 

морального стану особи.  

Крім того, однією із ознак незаконності обнародування імені 

підозрюваного, обвинуваченого до винесення обвинувального вироку суду, 

за якою особа може подати позов до суду про відшкодування моральної 

шкоди є припинення кримінального переслідування за реабілітуючими 

підставами: постановлення виправдувального вироку, закриття 

кримінального провадження за відсутністю події злочину, відсутністю у 

діянні складу злочину або недоведеністю участі особи у вчиненні злочину. 

Разом із відшкодуванням моральної шкоди логічним способом захисту 

особистих немайнових прав особи було б вжиття реабілітуючих заходів, 

спрямованих на усунення порушення особистого немайнового права. 

Зокрема, у разі, якщо відомості про засудження або притягнення особи до 

кримінальної відповідальності, застосування до неї як запобіжного заходу 

взяття під варту були поширені в ЗМІ, то належним способом поновлення 

порушених немайнових прав особи було б оприлюднення рішення, що 

реабілітує цю особу, у тих же ЗМІ. Такі заходи, на нашу думку, доречно 

розглядати як способи відновлення становища, яке існувало до порушення (п. 

4 ч. 2 ст. 16 ЦК України) [177]. 
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У ч. 3 ст. 11 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, 

завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, 

прокуратури і суду», зазначено, що якщо відомості про засудження або 

притягнення громадянина до кримінальної відповідальності, застосування до 

нього як запобіжного заходу взяття під варту чи накладення на нього 

адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт були 

поширені в засобах масової інформації, то на вимогу цього громадянина, а в 

разі його смерті на вимогу його родичів чи органу, що здійснює оперативно-

розшукову діяльність, слідчого,прокурора або суду засоби масової 

інформації протягом одного місяця роблять повідомлення про рішення, що 

реабілітує громадянина, відповідно до чинного законодавства України [57]. 

Крім того, не потрібно виключати можливість відмови засобів масової 

інформації від виконання вимоги особи стосовно повідомлення про рішення, 

яке її реабілітує, на тій підставі, що інформація про притягнення особи до 

кримінальної відповідальності була отримана із офіційних джерел. Тому 

особа вимушена буде звертатись до суду із позовом про захист особистого 

немайнового права. 

Як ми уже зазначали вище, засада презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини застосовується на всіх стадіях кримінального 

провадження, в тому числі і при обранні заходів забезпечення кримінального 

провадження. З прийняттям КПК України 2012 року, законодавцем було 

закріплено низку нових інститутів, в тому числі – інститут заходів 

забезпечення кримінального провадження. Він закріплений в окремому 

другому розділі КПК України під назвою «Заходи забезпечення 

кримінального провадження». 

Враховуючи, що такі заходи частково обмежують конституційні права 

особи, вони мають застосовуватися у чітко визначених законодавством 

межах. Обмеження в даному випадку означає зменшення (звуження) на 

підставі кримінального процесуального законодавства обсягу прав суб’єкта 
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кримінального провадження [18, с. 461]. Межі таких обмежень прав і свобод 

людини і громадянина детерміновано критеріями правомірності обмежень, 

що визначають правову законність обмежень, яка закладена у низці норм 

Конституції України, відповідно ст. ст. 3, 21, 22, 24, 55, 64 Конституції 

України [25, с. 129]. 

Історія виникнення заходів забезпечення кримінального провадження є 

довготривалою. Важливу роль у ній відіграли міжнародні акти, що 

закріплюють основні права людини і стандарти їх законного обмеження. 

Людство протягом багатьох років боролося і бореться за ідею недоторканості 

прав та свобод людини. Ще в міфах містилися ідеї про недоторканість та 

цінність життя людини. Проте, необхідно відмітити, що у формуванні 

стандартів прав людини, яким сьогодні прагнуть слідувати усі країни, 

важливу роль відіграла Загальна декларація прав людини і громадянина. 

Вона, без перебільшення, є документом історичної ваги, адже в ній на 

міжнародному рівні задекларовані громадянські, соціально-економічні, 

політичні права. Саме у ст. 29 Загальної декларації прав людини 

проголошувалося: «При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина 

повинна зазнавати тільки тих обмежень, які встановлені законом винятково з 

метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та 

забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального 

добробуту в демократичному суспільстві» [12, с. 68-69]. Як бачимо, Загальна 

декларація прав людини і громадянина стала свого роду взірцем для 

законодавчого закріплення прав з метою захищеності прав та інтересів особи 

і від свавілля влади. 

Хоча, кримінальне процесуальне законодавство України створювалося 

з врахуванням міжнародних норм, можна констатувати, що саме у частині 

реалізації права на захист від кримінального переслідування законодавство 

не відповідає вимогам європейських стандартів. Відповідно до ст. 42 КПК 

України, в особи з’являється право на захист після набуття нею 

процесуального статусу підозрюваного у разі повідомлення про підозру або 
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затримання за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. А 

повідомлення про підозру, відповідно до ст. 276 КПК України, здійснюється 

у випадках: затримання особи на місці вчинення кримінального 

правопорушення чи безпосередньо після його вчинення; обрання до особи 

одного з передбачених КПК України запобіжних заходів; наявність достатніх 

доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення [109,  

с. 93]. Сьогодні є підстави констатувати, що чинне кримінально-

процесуальне законодавство України фактично відстає від рівня міжнародно-

правової бази України у цій сфері. Воно залишилось майже незмінним ще з 

радянських часів.  

Разом з тим, чинний КПК України визначає вичерпний перелік заходів 

забезпечення кримінального провадження: 1) виклик слідчим, прокурором, 

судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове 

обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 

5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 

6) арешт майна; 7) затримання особи; 8) запобіжні заходи [95]. 

Саме визначення поняття заходів забезпечення кримінального 

провадження в КПК України відсутнє, лише вказується на мету їх 

застосування: досягнення дієвості кримінального провадження. Проте, в 

теорії кримінального процесу існують різні погляди вчених щодо поняття. 

Так, О. Ю. Татаров під заходами забезпечення кримінального провадження 

розуміє комплекс передбачених законом , які застосовуються за наявності 

певних підстав та у встановленому порядку, з метою запобігання або 

подолання перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань 

кримінального провадження [181, с. 113].  

Варто зазначити, що застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження супроводжується обмеженням конституційних прав, свобод 

людини. Зміст конституційних прав і ступінь їх виразності в процесуальному 

законодавстві визначається, по-перше, виходячи з вимог розкриття злочинів 
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і, по-друге, з необхідності надання гарантій учасникам кримінального 

судочинства щодо реалізації їх прав.  

До конституційних прав, які є об’єктом обмеження під час 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження слід 

віднести: право на свободу та особисту недоторканність, повагу до 

особистого та сімейного, недоторканість житла, таємницю листування, 

телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Без обмежень 

конституційні права не можуть бути повноцінно реалізовані на практиці. При 

здійсненні своїх прав та свобод людина неминуче зіштовхується з інтересами 

інших носіїв прав, суспільства або держави в цілому. Враховуючи думки 

вчених з приводу даного питання, необхідно погодитися з тим, що 

закріплення прав та свобод людини в Конституції України ще не є 

показником їх реальності, а забезпечення інститутів демократії та створення 

належних умов має знаходитися під постійною увагою законодавчого, 

виконавчих та судових та правоохоронних органів держави, включаючи й 

контрольно-наглядові органи [17, c. 136]. 

Право на свободу та особисту недоторканність належить до особистих 

немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, і 

тому захищається нормами ЦК України (ст. ст. 288, 289), КК України, КПК 

України та іншими законодавчими актами. Необхідно відмітити, що інститут 

особистої недоторканості поєднує в собі фізичну та духовну недоторканість, 

свободу діяти та розпоряджатися собою, тобто не перебувати під контролем. 

Сама ж процедура обмеження особистої свободи завжди супроводжується 

обмеженням особистої недоторканності і, навпаки, обмежуючи особисту 

недоторканість неможливо не обмежити свободу [19, с. 71]. 

Тому, при обранні конкретного заходу забезпечення кримінального 

провадження, уповноважені особи мають керуватися, в першу чергу, засадою 

презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини для того, щоб 

невинувата особа не була обмежена у своїх законних правах та свободах. 
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Адже, досить часто трапляється, що особа, свободу якої обмежено через 

підозру у вчиненні злочину, зрештою виявляється невинуватою. 

Як слушно зазначив Назаров В. В. про те, що сфера кримінального 

провадження є саме тією сферою правотворчої і правозастосовної державної 

діяльності, у якій обмеження прав людини є поширеним явищем, причому 

викликається воно об’єктивною необхідністю успішного досягнення 

сучасного правозахисного призначення кримінального провадження, а саме 

охорони прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть у 

ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних 

та забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб кожного, хто 

вчинив злочин, було притягнуто до відповідальності і жоден невинний не був 

покараний [26, с. 105]. 

Проте, необхідно зазначити, що будь-яке обмеження конституційних 

прав допускається лише як тимчасовий захід. Встановлення меж виключно 

законом має захистити людей від свавільних заходів, які іноді можуть 

застосовувати слідчі органи [218 ,с. 55]. Припинення обмеження повинне 

бути пов’язане з досягненням мети, відсутністю підстав або зміною умов 

ухвалення рішень і проведення дій, що призводять до обмеження прав і 

свобод [20, с. 404]. 

Важливим є те, що законодавець закріпив особливий порядок 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що є однією 

з дієвих гарантій забезпечення законних інтересів особи, які беруть участь в 

кримінальному провадженні. Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи 

забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали 

слідчого судді або суду. Винятками є виклик особи слідчим та прокурором 

(ст. 133-139 КПК), тимчасове вилучення майна (ст. 167-169 КПК), 

затримання особи (ст. 207-208 КПК). 

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, 

застосування якого особливо має здійснюватися із врахуванням презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини, є затримання особи та 
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взяття під варту. Аналіз норм КПК України дозволяє виділити такі види 

затримання: 1) затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл 

на затримання з метою приводу (ст. ст. 187-191 КПК); 2) затримання без 

ухвали про дозвіл на затримання за підозрою у вчиненні кримінального 

правопорушення: законне затримання (ст. 207 КПК) та затримання 

уповноваженою службовою особою (ст. 208 КПК) [24 ,с. 170]. Після розгляду 

клопотання про взяття під варту особи, яка перебуває на волі, суддя має 

право своєю постановою дати дозвіл на затримання зазначеної особи й 

доставлення її до суду під вартою. Але таке затримання можливе лише за 

наявності передбачених ст. 148 і ч. 1 ст. 155 КПК України підстав для 

обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Затримання в цьому 

випадку не може продовжуватись більше 72 годин, а в разі, коли особа 

перебуває за межами населеного пункту, в якому діє суд, – не більше 48 

годин з моменту доставлення затриманого в цей населений пункт. Тому 

питання щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального 

провадження потребує детального вивчення, опрацювання та вдосконалення 

з метою забезпечення права особи на свободу та особисту недоторканість, а 

також унеможливлення випадків порушення презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини особи.  

Взяття під варту є одним із найбільш суворих запобіжних заходів. Його 

сутність полягає в позбавленні волі на певний строк обвинуваченого, 

засудженого (а в деяких випадках - підозрюваного) і триманні їх у місцях 

попереднього ув’язнення з метою забезпечення можливості здійснити 

правосуддя. Суворість право обмежень при застосуванні взяття під варту 

обумовлює те, що цей запобіжний захід повинен обиратися лише при 

неможливості забезпечити належну поведінку підозрюваного, 

обвинуваченого та виконання ним процесуальних обов’язків іншими, більш 

м’якими запобіжними заходами. Таке твердження відповідає п. 3 ст. 9 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р., згідно з 
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яким «взяття під варту осіб, котрі чекають судового розгляду, не повинно 

бути загальним правилом» [14 ,с. 22]. 

Необхідно звернути увагу на те, що обов’язок доказування під час 

розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження покладається на слідчого та прокурора як на суб’єктів, які 

здійснюють кримінальне провадження, у зв’язку з чим вони мають 

обґрунтувати підстави застосування заходів його забезпечення [136, с. 197].  

В цьому випадку, засада презумпції невинуватості відіграє надзвичайно 

важливу роль. Адже, перш ніж застосовувати відповідний захід забезпечення 

кримінального провадження, слідчий, прокурор мають довести перед судом 

необхідність його застосування. Особливо це стосується затримання особи, 

підозрюваної у вчиненні злочину, обрання щодо неї запобіжного заходу. 

Проте, завдяки дії презумпції невинуватості, усе це не є доказом вини цієї 

особи. Адже, підозрюваний вважається невинуватим до того моменту, доки 

його вину не буде встановлено в обвинувальному вироку суду. Будь-які 

обмеження свободи не можуть набирати форми покарання або 

використовуватись як метод запобігання публічним заявам з боку про свою 

невинуватість. 

Таким чином, презумпція невинуватості та забезпечення доведеності 

вини може розглядатися у двох значеннях: широкому (застосування в 

кримінальному процесі загалом, включаючи стадію досудового 

розслідування справи та судового розгляду) та вузькому (при розгляді 

кримінального провадження в суді). Саме на першій стадії кримінального 

провадження чітко прослідковується дія засади презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини, а також – її важливість для особи, яка 

підозрюється (обвинувачується) у вчиненні кримінального правопорушення. 

Адже, вона є свого роду «захисним бар’єром» для особи, яка підозрюється у 

вчинені злочину від незаконного засудження та передчасних суб’єктивних 

міркувань не лише учасників кримінального провадження, а й громадськості.  
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2.2 Додержання презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини при проведенні слідчих (розшукових) дій 

 

Як ми уже зазначали у попередніх підрозділах, презумпція 

невинуватості та забезпечення доведеності вини є однією із 

фундаментальних засад кримінального провадження, яка діє на кожній стадії 

кримінального процесу та дотримання якої обумовлено нерівним 

становищем держави та особи. Це є галузевий принцип [15, c. 529], тому не є 

винятком застосування презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини при проведенні слідчих (розшукових) дій. На основі цього, 

доцільним є здійснення аналізу норм КПК України, які закріплюють порядок 

проведення слідчих (розшукових) дій. 

Так, одним із найбільш ефективних засобів забезпечення повного, 

швидкого та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, 

що є одним із завдань кримінального провадження, є інститут слідчих 

(розшукових) дій. Такі дії, в першу чергу, спрямовані на отримання доказів 

та перевірку вже наявних доказів у конкретному кримінальному 

провадженні. 

Інститут кримінального процесу – слідчі (розшукові) дії було виділено 

законодавцем в результаті прийняття і набрання чинності Кримінальним 

процесуальним кодексом України 2012 року і закріплено їх в окремій главі 

(глава 20 «Слідчі (розшукові) дії»). У даній главі у систематизованому 

вигляді розміщено норми, що регулюють вимоги до проведення слідчих 

(розшукових) дій, порядок проведення їх окремих видів. Як зазначає 

Карпушин С. Ю., «в ньому здійснено спробу акумулювати більшість 

прогресивних досягнень кримінально-процесуальної науки, реалізувати 

позитивний досвід інших країн» [74, с. 113].  

Аналіз положень КПК України вказує на наявність терміну слідчих 

(розшукових) дій. Так, слідчими (розшуковими) діями є дії, спрямовані на 
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отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у 

конкретному кримінальному провадженні.  

Тобто, слідчі (розшукові) дії є процесуальними діями, які проводяться 

уповноваженими на те суб’єктами (прокурором, слідчим) та головною метою 

проведення яких є збирання доказів, що в подальшому будуть використані 

для доведення винуватості або ж, навпаки, невинуватості особи [112, с. 86].  

Відповідно до КПК України, виділяють такі слідчі (розшукові) дії як :  

- допит;  

- пред’явлення для впізнання (особи, речей, трупа); 

- обшук; 

- огляд (місцевості, приміщення, речей, документів, трупа); 

- слідчий експеримент; 

- освідування особи; 

- ексгумація трупа; 

- проведення експертизи. 

Кожна із слідчих (розшукових) дій має свої особливості, які 

відрізняються метою, складом учасників, методами їх проведення та 

специфікою тих завдань, розв’язання яких поставлено перед слідчим, 

прокурором. Проте, у свої сукупності вони становлять цілісну систему, яка 

має спрямування на досягнення мети кримінального процесуального 

доказування [96, с. 442]. 

У статті 223 КПК України закріплено основні вимоги до проведення 

слідчих (розшукових) дій, які є загальними та обов’язковими для виконання. 

Так, зокрема, наведено саме поняття слідчих (розшукових) дій (ч. 1); загальні 

підстави їх проведення (ч. 2); суб’єктів проведення слідчих дій, їх права (ч. 3, 

ч. 6, ч. 7); час і період проведення (ч. 4, ч. 8), а також – порядок проведення 

та фіксування результатів слідчої (розшукової) дії, які можуть вказувати на 

винуватість або невинуватість особи у вчиненні кримінального 

правопорушення.  
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Варто зазначити, що при проведенні слідчих (розшукових) дій, 

важливою передумовою є підстави для їх здійснення – наявність достатніх 

відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.  

В першу чергу, достатність відомостей, які є фактичними підставами 

для проведення слідчої (розшукової) дії, вказує не на гарантію, а лише на 

обґрунтовану можливість отримання бажаного результату. Це, повною 

мірою, стосується й фактичних підстав проведення тих слідчих (розшукових) 

дій, на проведення яких потрібна ухвала слідчого судді з дозволом на їх 

проведення, постанова прокурора або ж клопотання. Такі підстави можуть 

міститися як в процесуальних джерелах, бути відображеними у відповідних 

документах, які є в конкретному кримінальному провадженні, або логічно 

випливати із загального й звичного перебігу подій. 

Вчені-процесуалісти наголошують на наявності двох основних підстав 

проведення слідчих (розшукових) дій: фактичних і правових. Так, правові 

підстави визначаються через такі два критерії: наявність у посадової особи чи 

державного органу повноважень на проведення відповідної слідчої 

(розшукової) дії в конкретній ситуації та дотримання встановленого порядку 

прийняття рішення про проведення слідчої (розшукової) дії. Першочергове 

значення в структурі правових підстав слідчих (розшукових) дій належить 

саме повноваженням відповідних суб’єктів. Як цілком правильно зазначає 

Шейфер С. А., їх відсутність означає відсутність не лише правових підстав, а 

й підстав проведення слідчих (розшукових) дій загалом [207, с. 47]. 

Тому, можна погодитися із тим, що правовими підставами проведення 

слідчих (розшукових) дій слід вважати наявність відповідних повноважень 

державних органів і посадових осіб на проведення конкретної слідчої 

(розшукової) дії в поєднанні з належною процесуальною формою рішення 

про її проведення [170, с. 153]. 

В свою чергу, фактична підстава вказує на наявність сукупності даних, 

які обумовлюють необхідність і можливість проведення певної слідчої 

(розшукової) дії в конкретному кримінальному провадженні. 
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Отже, ми можемо зробити висновок, що підставою проведення слідчих 

(розшукових) дій є наявність сукупності фактичних і правових підстав, які 

можуть бути необхідною і достатньою передумовою для їх проведення. 

Необхідно зазначити, що для належного і об’єктивного проведення 

слідчих (розшукових) дій важливою умовою є дотримання презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини. Це проявляється, в першу 

чергу в тому, що на етапі досудового розслідування важливим є збір 

достатніх, достовірних, належних, допустимих доказів, що досягається 

шляхом проведення слідчих (розшукових) дій. Презумпція невинуватості 

забороняє слідчому чи іншому учаснику процесуальних дій отримувати 

показання осіб, що беруть участь в кримінальному процесі, в тому числі й 

підозрюваного, обвинуваченого шляхом насильства, погрози застосування 

насильства, шантажу, обіцянок чи інших незаконних заходів, що можуть 

принижувати честь і гідність особи. 

Крім того, слідчий зобов’язаний вжити всіх передбачених законом 

заходів для всебічного, повного й об’єктивного дослідження обставин 

справи, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдують 

підозрюваного, а також обставини, що пом’якшують і обтяжують його 

відповідальність. 

КПК України передбачено, що у разі, якщо під час проведення 

конкретної слідчої (розшукової) дії було отримано докази, які можуть 

вказувати на невинуватість особи у вчиненні кримінального 

правопорушення, то слідчий, прокурор зобов’язаний провести відповідну 

слідчу (розшукову) дію в повному обсязі. Тобто, у цьому випадку слідчий 

зобов’язаний докласти всіх зусиль для детального, всебічного та 

професійного її проведення відповідно до вимог законодавства з тим, що 

докази або факти, отримані в результаті її проведення можуть бути 

використані для доведення невинуватості такої особи у суді. Крім того, 

слідчий або прокурор зобов’язані долучити такі складені процесуальні 

документи до матеріалів досудового розслідування та надати їх суду у 
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випадку звернення з обвинувальним актом, клопотанням про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру, або ж – з 

клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.  

Досить часто на практиці можна зустріти порушення презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини при призначенні слідчих 

(розшукових) дій уповноваженими на те особами, які, нехтуючи базовою 

засадою кримінального провадження, вживають некоректні вислови про 

особу, стосовно якої передбачено застосування слідчих (розшукових) дій. 

Так, відповідно до положень КПК України, рішення про проведення слідчої 

(розшукової) дії в кожному конкретному випадку має бути належним чином 

процесуально оформленим. 

Аналіз положень КПК України про підстави та порядок проведення 

слідчих (розшукових) дій свідчить, що рішення про їх проведення може бути 

прийнято слідчим, прокурором, слідчим суддею. Відповідно, таке рішення 

матиме форму постанови (ч. 3 ст. 110 КПК України), ухвали (ч. 2 ст. 110 КПК 

України). Постанова або ухвала про проведення слідчої (розшукової) дії сама 

по собі не є достатньою підставою для її проведення. Навпаки, саме 

наявність фактичних підстав, якими відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України, є 

достатні відомості, що вказують на можливість досягнення мети слідчої 

(розшукової) дії, обумовлює необхідність і можливість винесення відповідної 

постанови чи ухвали [165, с. 124] 

Так, процесуальне оформлення рішення про проведення слідчої 

(розшукової) дії є необхідним і обов’язковим у випадку проведення:  

1) допиту, впізнання у режимі відеоконференції (ст. 232 КПК України) 

– рішення приймається слідчим, прокурором або слідчим суддею за 

клопотанням сторони чи інших учасників кримінального провадження; 

2) проникнення до житла чи іншого володіння особи, обшуку, огляду 

(ст. ст. 233, 234, 237 КПК України ) – на підставі ухвали слідчого судді;  

3) огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією, освідування особи (ст. ст. 

239, 241 КПК України) – на підставі постанови прокурора;  
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4) проведення слідчого експерименту у житлі чи іншому володінні 

особи (ч. 5 ст. 240 КПК України) – на підставі ухвали слідчого судді за 

клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, або прокурора;  

5) залучення експерта (ст. ст. 242, 243, 244 КПК України) – за 

зверненням сторони кримінального провадження, за дорученням слідчого 

судді чи суду. 

Саме у зазначених вище постановах, ухвалах знаходить своє вираження 

правове значення тих обставин, які є фактичними підставами проведення тієї 

чи іншої слідчої (розшукової) дії. 

Відповідно до ст. 370 КПК України, судове рішення має бути 

законним, обґрунтованим та вмотивованим. Незважаючи на те, що у            

ст. 10 КПК України прямо не зазначено аналогічні вимоги до рішень 

слідчого, прокурора, аналіз положень ч. 5 ст. 10 КПК України дає підстави 

для висновку, що такі ж властивості мають бути притаманні процесуальним 

рішенням слідчого, прокурора. 

Так, відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 370 КПК України, законним є 

рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального 

права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених 

КПК України. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі 

об’єктивно з’ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими 

під час судового розгляду та оціненими судом. Вмотивованим є рішення, в 

якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення. 

Тому, на нашу думку, доцільним було б прописати окремим пунктом в 

КПК України вимоги щодо законності, обґрунтованості та вмотивованості не 

лише судового рішення, а й будь-яких процесуальних документів, складених 

слідчим, прокурором та слідчим суддею в ході проведення та розслідування 

конкретного кримінального провадження. 

У своїх клопотаннях про призначення слідчих (розшукових) дій, слідчі, 

прокурори досить часто передчасно вживають такі словосполучення як: 

«вчинив злочин …», «вина підтверджується …», «своїми злочинними діями 
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…», що є прямим порушенням презумпції невинуватості – ст. 17 КПК 

України, ст. 62 Конституції України. Слідчі, прокурори вказують про те, що 

особа не підозрюється у вчинені злочину, що відповідало б презумпції 

невинуватості, а навпаки – вказують на їх вину без доведення її в судовому 

порядку та винесення обвинувального вироку суду.  

Задовольняючі такі клопотання слідчого, прокурора, слідчий суддя 

виходить з тієї інформації, що надає слідчий і як результат, погоджується з 

нею і досить часто повторює зазначені порушення, так само вказуючи: 

«вчинив злочин…», «вина підтверджується…», «своїми злочинними 

діями…». 

Отже, слідчі судді у таких випадах автоматично порушують 

презумпцію невинуватості, що в свою чергу є істотним порушенням прав та 

свобод людини, гарантованих та закріплених Основним Законом нашої 

держави. 

А відтак, отримання доказів у кримінальному провадженні на підставі 

процесуальних рішень, які порушують презумпцію невинуватості, може 

слугувати підставою для визнання таких доказів недопустимими. Відповідно 

до ч. 2 ст. 86 КПК України, недопустимий доказ не може бути використаний 

при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при 

ухваленні судового рішення.  

На думку Н. М. Басай, докази, зібрані в ході слідчих і судових дій, є 

недопустимими, якщо вони отримані:  

1) у разі проведення слідчої дії до внесення відомостей до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань), за винятком випадків, передбачених КПК 

України;  

2) без роз’яснення прав та обов’язків особам, які беруть участь у 

проведенні слідчої дії;  

3) з порушенням права підозрюваного чи обвинуваченого на захист;  

4) за відсутності понятих, якщо їх участь є обов’язковою;  
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5) за відсутності встановленої законом кількості понятих і при 

невідповідності особи понятого вимогам, які передбачені до них 

кримінальним процесуальним законом;  

6) при відсутності учасників, які за законом обов’язково повинні бути 

присутніми при провадженні певної слідчої дії;  

7) із застосуванням погроз, насильства, інших незаконних дій, 

передбачених ст. 373 КК України 1960 року (ст. 87 КПК України 2012 року);  

8) з порушенням порядку проведення слідчої дії, передбаченого 

кримінальним процесуальним законом;  

9) у разі проведення слідчої дії у невстановлений законом час доби без 

встановлених законом підстав [8, с. 209-210].  

Прикладом порушення презумпції невинуватості в процесуальних 

документах слідчого, а в подальшому і суду є відома справа Грабчук М. М., 

що була оскаржена до Європейського суду з прав людини та винесено 

офіційне рішення від 21. 09. 2006 року «Грабчук проти України».  

Грабчук М. М. підозрювалась у вчиненні злочину, передбаченого       

ст. 167 Кримінального кодексу України 1960 року, а саме халатність, тобто 

невиконання або неналежне виконання посадовою особою своїх службових 

обов’язків через недбале чи несумлінне ставлення до них, що завдало 

істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним 

законом правам та інтересам окремих фізичних чи юридичних осіб. 

Так, у даному рішенні ЄСПЛ підтверджено порушення слідчим 

презумпції невинуватості, який дійшов такого висновку: «В діях Марії 

Михайлівни Грабчук є склад злочину, передбаченого статтею 167 

Кримінального кодексу України 1960, тобто халатність, у вчиненні якого 

вона визнала себе винною. Враховуючи, що з моменту вчинення нею даного 

злочину минули строки давності притягнення до кримінальної 

відповідальності, кримінальна справа за статтею 167 Кримінального кодексу 

України не може бути порушена у зв’язку із закінченням строків давності… » 

[48]. 
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Як зазначив Європейський суд з прав людини: «Оголошення підозр 

стосовно невинуватості обвинуваченого є припустимим, доки, в результаті 

закінчення кримінальних проваджень, не було винесено рішення по суті 

справи. Суд зазначає, що у цій справі рішення про закриття  кримінальної 

справи проти заявниці були сформульовані у термінах, які не залишають 

сумніву щодо погляду на те, що заявниця вчинила злочин. Зокрема, у рішенні 

слідчий  використав  слова: «в діях [заявниці] є склад злочину» та «моменту, 

коли [заявниця] вчинила злочин», а Володимир-Волинський суд зазначив, що 

в діяннях заявниці «вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 167 

Кримінального кодексу України». Провадження у Володимир-Волинському 

суді, результатом якого стало рішення від 26 квітня 2001 року, не було 

кримінальним за своєю суттю, і йому не вистачало ряду ключових елементів, 

які зазвичай характеризують судове кримінальне провадження. За цих 

обставин Суд вважає, що мотиви, використані слідчим та Володимир-

Волинським судом, становлять порушення презумпції невинуватості» [48]. 

В результаті розгляду справи Європейським судом з прав людини було 

підтверджено порушення принципу презумпції невинуватості та, зокрема, п. 

2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: «Кожен, 

кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається 

невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку» 

[82].  

Таким чином, дана справа ілюструє порушення презумпції 

невинуватості щодо громадянки Грабчук М. М., яку було названо винною у 

вчиненні злочину, проте такого судового рішення щодо визнання її 

винуватою не було. Крім того, порушення зазначеної засади може мати місце 

не лише на стадії судового розгляду, а і на стадії досудового розслідування. 

Крім того, однією із нормативних складових презумпції невинуватості 

є ч. 3 ст. 17 КПК України, відповідно до якої, підозра, обвинувачення не 

можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом. А також, на 

припущеннях слідчого, прокурора в результаті його внутрішніх суб’єктивних 
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міркувань. У випадку порушення процесуального порядку отримання, 

збирання доказів, в тому числі з порушенням джерела їх отримання, 

процесуальної форми збирання і закріплення доказів, вони мають бути 

визнані недопустимими.  

Адже, вимога законності процесуальної форми збирання і закріплення 

доказів є гарантією, з одного боку, одержання достовірної доказової 

інформації, а з іншого - дотримання прав і законних інтересів суб’єктів, від 

яких одержують докази. Недотримання встановленої законом процесуальної 

форми, її порушення під час проведення слідчих (розшукових) дій, 

спрямованих на збирання доказів та їх закріплення в матеріалах 

провадження, викликає обґрунтовані сумніви в достовірності таких доказів, а 

права та законні інтереси учасників таких дій можуть бути істотно порушені 

в наслідок порушення презумпції невинуватості та забезпечення доведеності 

вини [130, c. 436-442].  

У випадку, якщо докази, зібрані (отримані) при проведенні слідчих 

(розшукових) дій будуть відсутні або вони будуть не достатніми, то це є 

підставою для закриття кримінального провадження. Адже відповідно до 

положень КПК України, а саме ст. 284, однією із підстав закриття 

кримінального провадження є не встановлення достатніх доказів для 

доведення винуватості особи в суді і вичерпання можливостей їх отримання 

[95].  

Також, із складової презумпції невинуватості - засади забезпечення 

доведеності вини випливає вимога, щоб під час проведення досудового 

розслідування та судового розгляду підозра та обвинувачення були 

обґрунтовані доказами. 

Так, слідчий може вручити особі письмове повідомлення про підозру 

тільки за наявності доказів, достатніх для прийняття цього рішення (п. 3 ч. 1 

ст. 276 КПК України) [95]. Це означає, що в розпорядженні слідчого має бути 

така сукупність належних, достовірних та допустимих доказів, які 

переконують його у тому, що : 



115 
 

 – розслідуване суспільне небезпечне діяння мало місце; 

 – його вчинено умисно або необережно саме даною особою;  

– у цьому діянні є всі передбачені кримінальним законом ознаки складу 

певного злочину. 

Остаточно висновок слідчого про доведеність вини підозрюваного у 

вчиненні кримінального правопорушення формулюється у обвинувальному 

акті, який складається і підписується слідчим після завершення досудового 

розслідування, після чого затверджується прокурором (ст. 291 КПК України) 

[95]. 

З такого припущення повинен виходити і прокурор, підтримуючи 

державне обвинувачення у суді, хоча він приходить до суду, щоб довести 

обґрунтування свого твердження про винуватість обвинуваченого у вчиненні 

кримінального правопорушення, довести результативність висновків 

обвинувального акту і достовірність фактів, що лежать в його основі [130, 

c. 436-442]. 

Таким чином, у безпосередньому процесуальному значенні презумпція 

невинуватості вимагає неупередженого проведення досудового 

розслідування. Саме при проведенні слідчих (розшукових) дій дотримання 

презумпції невинуватості є важливою гарантією забезпечення швидкого, 

об’єктивного і, головне, законного розслідування всіх обставин справи. 

Адже, в першу чергу, всі слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання 

доказів та перевірку вже наявних доказів у конкретному кримінальному 

провадженні. Слідчий, виконуючи свій моральний і правовий обов’язок, 

зобов’язаний усебічно, повно й неупереджено встановити всі обставини 

кримінального правопорушення. Презумпція невинуватості забороняє 

слідчому чи іншому учаснику процесуальних дій домагатись показань осіб, 

що беруть участь в кримінальному процесі, в тому числі й підозрюваного, 

обвинуваченого шляхом насильства, погрози застосування насильства, 

шантажу, обіцянок чи інших незаконних заходів, що можуть принижувати 

честь і гідність особи.  
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2.3 Реалізація презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини під час судового провадження 

 

В Україні, як і в багатьох країнах світу, єдиним органом держави, який 

наділений правом визнати особу винною у вчиненні конкретного 

кримінального правопорушення є суд, який здійснює правосуддя на засадах 

законності, незалежності, гласності та змагальності. Як зазначає О. О. 

Овсяннікова, суди створені та функціонують для того, щоб належно 

здійснювати правосуддя з прагненням до відкритості та достатньої 

прозорості у функціонуванні, поважаючи право громадськості на отримання 

публічної інформації. Адже довіра до судової влади залежить від упевненості 

громадськості в чесності, незалежності, неупередженості, справедливості 

суду та поваги до судових рішень як мірила ефективності відновлення 

порушеного права [131, с. 187]. Так, у Рекомендації № (2010) 12 Комітету 

Міністрів Ради Європи «Щодо суддів: незалежність, ефективність та 

обов’язки» від 17 жовтня 2010 року підкреслюється, що неможливо 

здійснювати правосуддя ефективно без довіри громадськості, яка є частиною 

суспільства, якому служать судді. Їм варто бути обізнаними щодо очікувань 

громадськості від судової системи та скарг на її функціонування [157]. 

Відповідно до положень ст. 124 Конституції України, правосуддя в 

Україні здійснюється виключно судами. Юрисдикція судів поширюється на 

всі правовідносини, що виникають у державі [85]. Саме на суд покладено 

завдання захисту прав і свобод людини і громадянина, що закріплено у          

ч. 1 ст. 55 Конституції України. 

Як нормами національного законодавства, так і положеннями 

міжнародно-правових актів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, задекларовано невід’ємне процесуальне право особи – право 

на справедливий судовий розгляд. 

Стаття 6 Європейської конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, передбачає, що кожен має право на справедливий і 
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публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і 

безстороннім судом, визначеним законом, який встановить обґрунтованість 

будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення [82]. А в 

Європейській Хартії про закон «Про статус суддів» закріплено, що судді під 

час здійснення правосуддя повинні виявляти доступність, повагу до громадян 

і уважність, підтримуючи високий рівень компетентності, що потрібний для 

винесення рішень у будь-яких справах – рішень, від яких залежить гарантія 

особистих прав [60]. Водночас, Бангалорські принципи поведінки суддів, 

схвалені резолюцією Економічної і Соціальної Ради Організації Об’єднаних 

Націй передбачають, що постійна увага з боку суспільства зобов’язує суддю 

прийняти на себе низку обмежень, і незважаючи на те, що пересічному 

громадянину ці обов’язки могли б здатися обтяжливими, суддя приймає їх 

добросовісно і охоче [6, с. 28-29]. 

Статтею 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

визначаються завдання суду. Зокрема, передбачено, що суд, здійснюючи 

правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на 

справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих 

Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України [153]. 

Обов’язком суддів при цьому є забезпечення повного, всебічного і 

неупередженого дослідження всіх обставин справи на основі доказів, 

отриманих в результаті проведення досудового розслідування, в тому числі і 

слідчих (розшукових) дій, спираючись при цьому на засаду змагальності 

сторін. Проте, враховуючи, що обвинувачений не зобов’язаний доводити 

свою невинуватість. І саме позитивним моментом презумпції невинуватості є 

те, що навіть якщо обвинувачений фактично не захищається , захист його 

інтересів здійснює презумпція невинуватості. Як зазначає В. В. 

Крижанівський, «огороджуючи його (обвинуваченого – уточнення наше) від 

необґрунтованого обвинувачення і вимагаючи надання сумнівних доказів 

його вини» [90, с. 108]. 
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При цьому, лише суд має право визнавати осіб винними у вчиненні 

кримінальних правопорушень, а також піддавати їх кримінальному 

покаранню, що перетворює судовий розгляд на центральну стадію 

кримінального провадження. 

Відповідно до п. 24 ст. 3 КПК України, судове провадження - 

кримінальне провадження у суді першої інстанції, яке включає підготовче 

судове провадження, судовий розгляд і ухвалення та проголошення судового 

рішення, провадження з перегляду судових рішень в апеляційному, 

касаційному порядку, Верховним Судом України, а також за нововиявленими 

обставинами. 

Судове провадження включає в себе декілька самостійних етапів і 

складається з підготовчого судового провадження, судового розгляду як 

головної стадії судового провадження та ухвалення і проголошення судового 

рішення, які здійснюються в судовому засіданні. 

Крім того, законодавством закріплено правила, згідно з якими 

забороняється під час кримінального провадження, в тому числі і судового 

провадження, піддавати особу катуванню, жорстокому, нелюдському або 

такому, що принижує її гідність, поводженню чи покаранню, вдаватися до 

погроз застосування такого поводження, утримувати особу в принизливих 

умовах, примушувати до дій, що принижують її гідність. Порушення цієї 

норми тягне за собою кримінальну відповідальність, установлену законом 

(ст. 373 Кримінального кодексу України «Примушування давати 

показання»). 

На нашу думку, закріплення таких норм в актах національного 

законодавства є гарантією захисту основних прав, свобод та законних 

інтересів осіб – учасників кримінального провадження, виступаючи при 

цьому головною ознакою високо розвинутої держави з дотриманням 

принципу верховенства права. 

Як ми уже зазначали вище, презумпцією невинуватості необхідно 

керуватися у процесуальних діях як під час досудового розслідування, що в 
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першу чергу стосується слідчого та прокурора, так і судового процесу, тобто 

упродовж усього кримінального провадження.  

Принцип презумпції невинуватості розповсюджується на всіх без 

винятку учасників: на слідчого, прокурора, та особливо – на суддю. Даний 

принцип є правилом їхньої поведінки, згідно з яким забороняється 

поводитись з обвинуваченим як із злочинцем до моменту, доки не набере 

законної сили обвинувальний вирок суду, який є єдиним процесуальним 

документом, у якому вирішується питання про винуватість особи [10].  

Як зазначає Зеленський С. М.: «Вирок втілює силу й авторитет судової 

влади, ухвалюючи й проголошуючи вирок від імені держави, даючи 

суспільно-політичну, моральну й правову оцінку вчиненому суспільно 

небезпечному діянню, формулюючи ставлення держави до осіб, що вчинили 

злочин, або застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження. 

Лише за таких умов обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили, є 

надійною гарантією справедливості в кримінальному правосудді й визнання 

винуватими тільки тих осіб, які дійсно вчинили злочин»[64, с. 249]. 

Дія презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини під час 

судового провадження напряму залежить від правильного розуміння та 

застосування її суддями, що здійснюють правосуддя. Досить часто на 

практиці можна зустріти нехтування засадою як під час досудового 

розслідування, так і під час судового розгляду.  

По-перше, порушення конституційного принципу здійснюються 

політичними та державними діячами, які фактично кожен день по 

телебаченню, радіо, через інші засоби масової інформації проповідують 

презумпцію винуватості, стверджуючи на самих ранніх стадіях 

кримінального провадження про винуватість заявлених конкретних осіб у 

вчиненні злочинів середньої тяжкості чи тяжких злочинів, заявляючи цілком 

впевнено про абсолютну доведеність їх вини та неминучість покарання 

судом [10]. При цьому, абсолютно незважаючи на відсутність судового 
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розгляду щодо вчиненого кримінального правопорушення і доведеності вини 

винесеним обвинувальним вироком суду. 

По-друге, судді на основі інформації, наданої засобами масової 

інформації, також починають формувати свою думку стосовно 

обвинуваченого, що призводить до ухвалення несправедливого, 

необґрунтованого і незаконного судового рішення, що на пряму є 

порушенням прав обвинуваченого на справедливий судовий розгляд. Більше 

того, засоби масової інформації маючи прямий і надзвичайно великий вплив 

на громадськість, можуть вплинути на суспільну думку, переконавши 

суспільство у винності особи, проте, навіть якщо буде доведено інше в 

судовому засіданні, і винесено виправдувальний вирок, то таке рішення може 

суттєво підірвати авторитет суду та довіру до правосуддя. 

Варто зазначити, що презумпція невинуватості діє протягом усього 

судового розгляду кримінального провадження і втрачає юридичну силу 

одразу після набрання законної сили обвинувальним вироком суду. При 

цьому, не важливо, чи було призначено даним вироком покарання чи ні 

Обвинувальний вирок – це судове рішення, що ухвалюється судом у 

випадку, якщо обвинувачений визнається винуватим у вчиненні 

кримінального правопорушення і яким призначається обвинуваченому 

покарання, звільняється від покарання чи його відбування або 

застосовуються інші заходи, передбачені Кримінальним кодексом України. 

Крім того, як закріплено в ч. 3 ст. 373 КПК України, обвинувальний вирок не 

може ґрунтуватися на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення 

у ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального 

правопорушення [95]. 

Обвинувальний вирок в силу обставин, передбачених чинним 

законодавством, може звільнити обвинуваченого від відбування покарання. 

Однак таке рішення суду ніяким чином не означає, що особа, яка вчинила 

злочин, невинна, а тому вирок не втрачає обвинувальності.  
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Хоча, як цілком справедливо зазначає Лобойко Л. М., все це в жодному 

разі не означає, що презумпція невинуватості з цього моменту втрачає 

юридичну силу назавжди [108, с. 64]. Підтвердженням цих слів є відновлення 

презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини при поданні 

апеляційної чи касаційної скарг до вищестоящих судів. Так, апеляційна 

скарга на вирок може бути подана протягом 30 днів з дня його 

проголошення, а касаційна – протягом 3 місяців з дня проголошення 

судового рішення судом апеляційної інстанції. У випадку такого оскарження 

судового рішення заінтересованими суб’єктами кримінального процесу та 

прийняття поданої апеляційної чи касаційної скарги до розгляду, дія 

презумпції невинуватості частково відновлюється, лише в межах поданого 

апеляційного чи касаційного оскарження. У випадку винесення 

виправдувального вироку, презумпція невинуватості діє в повному обсязі під 

час перегляду справи у всіх інстанціях. 

При проведенні судового розгляду, суд має виходити з припущення 

про невинуватість обвинуваченого, що обґрунтоване презумпцією 

невинуватості особи та здійснювати його лише стосовно особи, якій висунуте 

обвинувачення, в межах самого обвинувачення відповідно до 

обвинувального акта. Винятком є вихід за межі обвинувачення у випадку 

необхідності захисту прав людини та її основоположних свобод, але лише в 

частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це 

покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне 

провадження [95].  

Судді або суддя, які беруть участь у розгляді кримінального 

провадження в суді, зобов’язані всебічно, повно, і, на нашу думку, 

найголовніше – об’єктивно розглянути і дослідити всі обставини 

кримінального правопорушення. Судді мають сформувати свій висновок 

щодо винуватості чи невинуватості особи у вироку суду. Такий висновок (що 

має форму вироку) є єдиним процесуальним документом, на основі якого 

встановлюється винуватість особи. Лише після набрання законної сили 
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вироком, особа може вважатися винною у вчинені інкримінованого їй 

кримінального правопорушення. У всіх інших випадках не доведення 

винуватості обвинуваченого – особа вважається такою, яка не вчинила даний 

злочин і не може бути піддана покаранню і осуду з боку держави. 

Якщо вина обвинуваченого не буде доведена стороною обвинувачення, 

суд повинен винести виправдувальний вирок (ч. 1 ст. 373 КПК України). У 

цьому випадку у виправданої особи виникає право вимагати відшкодування 

за рахунок державного бюджету майнової та моральної шкоди, заподіяної їй 

незаконним обвинуваченням. Дане питання регулюється ст. 1176 Цивільного 

кодексу України, Законом України «Про порядок відшкодування шкоди, 

завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, 

прокуратури і суду». 

Відповідно до зазначеного Закону, підлягає відшкодуванню шкода, 

завдана громадянинові внаслідок незаконного засудження, незаконного 

повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 

незаконного взяття під варту, незаконного проведення в ході кримінального 

провадження обшуку, виїмки, незаконного накладення арешту на майно. При 

цьому, завдана шкода відшкодовується в повному обсязі незалежно від вини 

посадових осіб органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури 

і суду. Право на таке відшкодування виникає у випадку постановлення 

виправдувального вироку суду, встановлення в обвинувальному вироку суду 

чи іншому рішенні суду факту незаконного повідомлення про підозру у 

вчиненні кримінального правопорушення, незаконного взяття під варту і 

тримання під вартою, закриття кримінального провадження за відсутності 

події кримінального правопорушення, відсутністю у діянні складу 

кримінального правопорушення або не встановленням достатніх доказів для 

доведення винуватості особи у суді і вичерпанням можливостей їх отримати, 

а також інші випадки передбачені законом [152]. 
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Отже, зазначений закон є свого роду гарантією особи від незаконного 

засудження та можливості отримати відшкодування завданої шкоди, в тому 

числі і моральної, розмір якої визначається з урахуванням обставин справи, 

але за час перебування під слідством чи судом – не менше одного 

мінімального розміру заробітної плати за кожен місяць перебування під 

слідством чи судом.  

Цивільно-правова природа відповідальності за порушення принципу 

презумпції невинуватості дозволяє вказати на застарілість ч. 1 ст. 13 Закону 

України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові 

незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», у якій 

зазначено, що питання про відшкодування моральної шкоди за завою 

громадянина вирішується судом відповідно до чинного законодавства в 

ухвалі. Проте судовий розгляд за позовною заявою громадянина, у тому 

числі і про відшкодування моральної шкоди, відповідно до ч. 3 ст. 208 

Цивільного процесуального кодексу України закінчується ухваленням 

рішення суду. На нашу думку, достатнім буде у ч. 1 ст.13 вказаного вище 

закону України зазначити: «Питання про відшкодування моральної шкоди за 

заявою громадянина вирішується судом відповідно до чинного 

законодавства» [11, с. 32-33]. 

При цьому, тягар доведення винуватості особи у вчиненні 

кримінального правопорушення покладається на сторону обвинувачення, що 

цілком обґрунтовано дією презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини, відповідно до якої «ніхто не зобов’язаний доводити свою 

невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути 

виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза 

розумним сумнівом» [95]. Крім того, такий підхід має гуманістичну основу й 

зумовлений тим, що сторона обвинувачення за своїми матеріальними, 

організаційними та процесуальними можливостями набагато сильніша за 

сторону захисту у формуванні і представленні доказової бази.  
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Обвинувачення не може ґрунтуватись на припущеннях. Тому, будь-які 

припущення, думки, догади, в першу чергу прокурора, який представляє 

державне обвинувачення в суді, якими привабливими вони не були б, при 

вирішенні питання про вину не мають значення. Вони можуть бути 

використані лише для висунення версій, але не для обґрунтування вини. Такі 

припущення лише підтверджують сумнів, а він має бути витлумачений 

тільки на користь обвинуваченої особи. Це правило є невід’ємною частиною 

презумпції невинуватості й полягає в тому, що «усі сумніви щодо 

доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи» [95]. 

На практиці виникає ще одна проблема, при якій обвинувальні докази у 

справі визнаються неналежними, недостатніми, а виправдувальні докази 

відсутні. Тобто, об’єктивно не встановлено ні винуватості, ні невинуватості 

особи. В такому випадку, вступає в дію презумпція невинуватості, згідно з 

якою усі сумніви тлумачаться на користь обвинуваченого. Як зазначає В. Т. 

Нор, «призначення презумпції невинуватості насамперед полягає в тому, щоб 

протистояти у кримінальному судочинстві обвинувальному ухилу…» [130,  

с. 390]. 

Визнання обвинуваченого винним у вчиненні кримінального 

правопорушення лише за умови доведеності в установленому законом 

порядку його вини характеризує демократичну сутність кримінального 

судочинства, надійно гарантує від необґрунтованого, свавільного 

притягнення до кримінальної відповідальності. Сенс презумпції 

невинуватості полягає не в тому, що слідчий чи прокурор, котрий затверджує 

обвинувальний акт, вважає його винним. Внутрішнє переконання про 

винуватість особи у вчиненні злочину може сформуватись у них уже на стадії 

внесення відомостей про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. Воно може підтверджуватися в ході досудового 

розслідування в результаті одержання все нових доказів вини особи і знайти 

своє закріплення в обвинувальному акті. Потім, у випадку надходження до 

суду матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом 
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обвинувачена особа визнається винною в учиненні кримінального 

правопорушення у свідомості (на суб’єктивному рівні) слідчого та 

прокурора, який затвердив обвинувальний акт, і висновки цих суб’єктів 

процесу про вину обвинуваченого насправді можуть бути істинними.  

Але обвинувачений до цього часу визнається невинуватим перед 

законом і суспільством. І, відповідно, як у випадку прокурора, котрий 

складає обвинувальний акт, у свідомості суду (судді) презумпція 

невинуватості перекривається презумпцією винуватості, зовнішнім 

вираженням чого стає обвинувальний вирок. Визнати ж особу винною у 

вчиненні кримінального правопорушення, а також піддати її кримінальному 

покаранню інакше як за вироком суду в демократичній державі неможливо 

[130, с. 390].  

Презумпція невинуватості напряму забороняє поводитись з особою, 

вина якої не підтверджена обвинувальним вироком суду як із злочинцем. А 

також, безпосередньо визначає правовий статус особи, яка притягується до 

кримінальної відповідальності, не тільки в кримінальному процесі, а й в 

інших суспільних відносинах. Навіть якщо особа відбуває покарання у 

вигляді позбавлення волі, за нею зберігаються виборчі, трудові і інші права і 

свободи людини і громадянина. 

Аналізуючи сутність цього принципу, доходимо висновку, що 

презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини є штучною 

презумпцією, а не «справжнім узагальненням життєвого досвіду» [174, с. 63].  

Незважаючи на те, що факти скасування вироків наявні, значна 

кількість притягнутих до кримінальної відповідальності осіб все ж 

виявляються винними. Кількість невинних становить лише незначну частину 

загальної кількості обвинувачених. Проте, в цьому виявляється сутність і 

значення презумпції – виключення випадків необґрунтованої підозри та, як 

результат - помилкового засудження.  

Засада презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини при 

правильному розумінні та застосуванні виключає упередженість, 
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односторонній обвинувальний підхід при здійсненні кримінального 

провадження, не допускає необдуманих рішень щодо обвинувачення осіб. Як 

зазначає О. М. Ванжула, недотримання чи ігнорування презумпції 

невинуватості поза всяким сумнівом є ознакою тоталітаризму, де царицею 

доказів є зізнання, в методах отримання якого силові органи практично не 

обмежені [37, c. 51]. Дотримання ж цього принципу, в тому числі і судовими 

органами, є одним із критеріїв правової держави із дотриманням усіх прав 

громадян та осіб, що проживають на її території. 

Основним суб’єктом на стадії судового провадження, який повинен 

належним чином дотримуватися засади презумпції невинуватості і 

забезпечення доведеності вини є суддя, обов’язком якого є ухвалення 

правосудного рішення, що відповідатиме нормам чинного законодавства. 

Важливим і не до кінця розкритим залишається питання відносин між 

судом і засобами масової інформації, в тому числі журналістами, які є 

важливим суспільним механізмом взаємодії судової системи та інститутів 

громадянського суспільства. Від того, наскільки налагоджена співпраця між 

судом та журналістами, залежить рівень інформатизації суспільства з 

приводу розгляду конкретного кримінального провадження та 

функціонування судової гілки влади загалом.  

Адже, одним із стандартів діяльності суду в демократичному 

суспільстві є його обов’язок повідомляти громадськості суспільно важливу 

інформацію через відповідні засоби масової інформації. На необхідності 

інформування громадськості через засоби масової інформації щодо справ, які 

становлять суспільний інтерес, наголошується в Рекомендації Комітету Ради 

Європи, де зазначено, що така інформація має надаватися регулярно. Крім 

того, відповідно до принципу публічного здійснення правосуддя, 

громадськість має право бути поінформованою через медіа про стан 

організації судочинства, а суди зобов’язані забезпечити доступ журналістів 

та інших представників засобів масової інформації на судові процеси [156]. 

Дані положення підтвердили і результати анкетування (Додаток Б). 
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Роль засобів масової інформації є надзвичайно великою. Адже їх 

основна функція, як зазначає П. Каблак, полягає в наступному: «Давати 

об’єктивну інформацію, на основі якої можна скласти реальну картину 

сьогодення, здійснювати контроль за роботою різних гілок влади, 

порушувати актуальні питання, стежити за розв’язанням важливих проблем» 

[69, с. 48]. 

Крім того, прозорість функціонування державних інститутів – це одна з 

головних рис демократії. Адже кожен громадянин держави Україна, 

використовуючи своє конституційне право на інформацію, мають знати, хто і 

як приймає суспільно важливі рішення, як вони виконуються і які наслідки 

це все має для суспільства. 

Так, відповідно до ст. 9 Закону України «Про інформацію», всі 

громадяни України, юридичні особи і державні органи мають право на 

інформацію, що передбачає можливість вільного  одержання, використання, 

поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх 

прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій. Реалізація 

права на інформацію громадянами, юридичними особами і державою не 

повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, 

екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та 

інтереси  юридичних осіб. Кожному громадянину забезпечується вільний 

доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, 

передбачених законами України [150]. 

Проте, враховуючи реалії сьогодення, гостро постала проблема 

співпраці між засобами масової інформації і судами, при якій яскраво 

виражена взаємна недовіра між цими самостійними «гілками влади». Адже, 

не даремно кажуть, що засоби масової інформації – це самостійна гілка 

влади, поряд із законодавчою, виконавчою і судовою. 

Як зазначає М. Буроменський, свобода засобів масової інформації як 

невід’ємна складова свободи виявлення поглядів, має винятково важливе 

значення в суспільстві, що базується на верховенстві права. Однак таке право 
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не є абсолютним, а надто в площині здійснення судочинства. Свобода слова 

має узгоджуватися з іншими правами людини, передусім – з правом особи на 

справедливий та неупереджений суд. Саме на такий принцип спираються 

міжнародні стандарти взаємодії судів та засобів масової інформації, 

визначені в базових правових актах у сфері захисту прав людини та 

діяльності міжнародних органів [34, с. 8]. 

На міжнародному рівні, важливим правовим актом, що регулює 

відносини між судом і засобами масової інформаціє є Мадридські принципи 

взаємодії засобів масової інформації та суддівської незалежності. Зазначений 

документ було поширено відповідно до Резолюції 1296 Економічної та 

Соціальної Ради ООН. Основним положенням цього документу є те, що 

«функцією та правом ЗМІ є збір та поширення серед громадськості 

інформації, висловлювань та критичних тверджень про судочинство, 

включно з висвітленням судових справ до, після та під час судового 

розгляду, не порушуючи при цьому презумпцію невинуватості» [116]. 

В рішенні у справі «Санді Таймс проти Сполученого Королівства» 

(1979) зазначено, що «суди є форумом для вирішення спорів». «Проте 

попереднє обговорення може відбуватися і в інших місцях, таких як 

спеціальні журнали, масова періодика чи громадськість». Значення такого 

обговорення полягає в тому, що громадськості надають можливість отримати 

інформацію про стан судових справ та системи судочинства загалом і 

відповідним способом оцінювати їх. Втім, наголошено в рішенні Суду, «ЗМІ 

не мають переступати межі, встановлені в інтересах належного відправлення 

правосуддя, хоч на них також лежить і обов’язок поширювати інформацію та 

ідеї, що стосуються до самої діяльності судів, так само як і до інших сфер, які 

становлять безсумнівний суспільний інтерес». У тому рішенні 

конкретизовано вимоги до належного висвітлення судових процесів: «Якщо 

інформація про судовий процес поширюється в такій формі, що веде до 

формування у громадськості власної думки про винуватість чи невинуватість 

ще перед оголошенням судового рішення, то це може спричинити неповагу 



129 
 

та недовіру до суду». Тому практику «квазісуду в засобах масової інформації, 

яка викликає сумніви щодо суду як належного місця та способу для розгляду 

спорів», визнано шкідливою [166]. 

При цьому, журналісти, які беруть на себе висвітлення судових 

процесів по кримінальних провадженнях повинні чітко розуміти всю 

важливість цієї справи. Постійно має підтримуватися баланс між інтересами 

сторін у спорі та інтересом суспільства, не обмежуючи незалежність суду. 

Якщо баланс порушується – то і відповідно виникають ризики порушення 

основоположних прав людини, зниження довіри до суду та, загалом, до 

держави, яка не може належним чином організувати всі процеси. Презумпція 

невинуватості при цьому залишається об’єктивним правовим положенням, 

що звернене до всіх громадян, посадових осіб, державних і громадських 

організацій, суспільної думки в цілому. 

Як би це не звучало, реалії сучасного українського суспільства не 

сприяють повною мірою налагодженню співпраці між судами та засобами 

масової інформації, оскільки завдання журналістів полягає в отриманні та 

оприлюдненні інформації, а завдання судів - у захисті інтересів учасників 

процесу: 

-  унеможливити упереджене ставлення до обвинуваченого; 

- запобігти спричиненню шкоди свідкам та учасникам процесу; 

- запобігти витоку інформації, що стосується національної безпеки, 

тощо [178]. 

На нашу думку, від того, наскільки судді і представники засобів 

масової інформації зможуть порозумітися, залежатиме дотримання принципу 

презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини. Адже не буде 

такого явища як перекручування інформації, що негативно може позначитися 

на правах кожного учасника кримінального провадження. Підтвердженням 

цьому є і результати анкетування (Додаток Б). 

Виходячи з презумпції невинуватості, усі громадяни, посадові особи 

держави всіх рівнів, органи судової влади, посадові особи правоохоронних 
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органів і журналісти мусять утримуватися від оприлюднення інформації, що 

може негативно позначитися на справедливості судового розгляду. А в разі 

розголошення інформації, що захищена законом, винні особи мають нести 

відповідальність, встановлену чинним законодавство. 

Відповідно до КПК України, кримінальне провадження в судах всіх 

інстанцій здійснюється відкрито [95]. На нашу думку, зазначена норма була 

закріплена законодавцем з метою запобігання зловживання правами з боку 

суддів та інших учасників і забезпечення можливості здійснення 

громадського контролю через представників засобів масової інформації. 

Лише у виключних випадках, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про 

здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні 

впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у 

випадках: 

1) якщо обвинуваченим є неповнолітній; 

2) розгляду справи про злочин проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи; 

3) необхідності запобігти розголошенню відомостей про особисте та 

сімейне життя чи обставин, які принижують гідність особи; 

4) якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні 

може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом; 

5) необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному провадженні [95]. 

Проте, суддя, призначаючи закрите судове засідання має пам’ятати, що 

це не позначається позитивно на діяльності всієї судової системи. Адже на 

відміну від закритих судових засідань, відкриті процеси сприяють зростанню 

довіри суспільства до суду, віри у справедливий суд, а також, що важливо, 

присутність громадськості забезпечує можливість контролю за судовою 

системою. Не даремно кажуть: «Проінформований – значить озброєний». 

Зазвичай рішення про закритий судовий процес у кримінальному 

провадженні приймає суддя або колегія суддів за наявності вищезазначених 
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підстав із власної ініціативи. Однак відомі випадки, коли обвинувачений на 

відкритому судовому засіданні вимагає видалити журналістів із зали суду. 

Таку вимогу може висувати безпосередньо обвинувачений або його захисник 

через небажання оприлюднювати неприємні подробиці його життя. У такому 

разі суд має гарантувати дотримання принципу гласності та прав усіх 

присутніх у залі суду, а не лише учасників процесу, і пояснити 

обвинуваченому неправомірність такої вимоги.  

Представник державного обвинувачення може просити суд оголосити 

закритою частину судового процесу з огляду на інтереси свідків або на 

потребу запобігти витоку конфіденційної чи таємної інформації. Так сталося, 

наприклад, під час судового процесу у справі щодо обвинувачених у вбивстві 

Георгія Гонгадзе, коли прокурор наполягав на закритому провадженні, щоб 

не допустити оприлюднення інформації про методи роботи таємних агентів – 

на той час міліції. Пізніше дискусія щодо можливості проведення відкритого 

судового засідання виникла під час розгляду Апеляційним судом м. Києва 

справи О. Пукача. Незважаючи на те, що його справу в суді першої інстанції 

розглядали в закритому режимі, апеляційний суд під тиском громадськості і 

за клопотанням прокурора ухвалив рішення про розгляд апеляції у 

відкритому судовому засіданні з мотивів наявності до справи значного 

суспільного інтересу та зняття грифу секретності з частини матеріалів справи 

[133, с. 32-33]. 

Ще одним позитивним моментом КПК України є закріплення 

пріоритетності доступу журналістів у судове засідання, яке проводиться 

відкрито. Так, відповідно до ч. 2 ст. 328 КПК України, близькі родичі та 

члени сім’ї обвинуваченого і потерпілого, а також представники засобів 

масової інформації мають пріоритетне право бути присутніми під час 

судового засідання. Крім того, коли справа розглядається у відкритому 

судовому засіданні, журналісти та представники громадськості мають право 

бути присутнім в залі судового засідання і головуючий суддя не може 
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обмежити їх кількість за винятком випадків, коли місць у залі судового 

засідання недостатньо для всіх бажаючих. 

Іншим аспектом проблеми належної взаємодії засобів масової 

інформації та суддів є питання допуску журналістів у судове засідання та 

можливість проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео зйомку 

або ж транслювати судове засідання по радіо чи телебаченню. 

В першу чергу, слід виходити з того, журналіст – це пересічний 

звичайний громадянин, який має таке ж конституційне право на вільне 

збирання, зберігання, використання і поширення інформації різними 

способами, за винятком тих випадків, коли таке поширення прямо 

заборонено законодавством. Тому, він не мусить отримувати особливий 

дозвіл на перебування в залі суду. Працівник засобів масової інформації 

може з власної волі повідомити судді або працівникові суду про своє 

бажання бути присутнім. Але попереднього погодження суд не має права 

вимагати – журналістові можна лише нагадати про належну поведінку під 

час судового засідання.  

Крім того, журналістам варто пам’ятати, що суддю наділено досить 

широкими процесуальними правами, які дозволяють йому вживати заходи 

впливу до порушників цих норм. Процесуальне законодавство передбачає 

обов’язок судді забезпечити нормальний хід судового процесу, задля цього 

суддя може вдаватися до заходів процесуального примусу. Зокрема, він може 

зробити зауваження та попередження особі, яка порушує порядок в судовому 

засіданні, не виконує розпоряджень головуючого у справі, а у разі 

повторного порушення - видалити особу з зали судового засідання. При 

невиконанні особою добровільно вимог судді до порушника може бути 

застосовано примус через судових розпорядників або працівників служби 

судової охорони. Якщо представник засобів масової інформації не 

дотримується встановленого порядку під час судового засідання, ігнорує 

зауваження головуючого судді, суд може притягти його до адміністративної 
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відповідальності за неповагу до суду, а це може обернутися 

адміністративним штрафом. 

Так, відповідно до ст. 185
 3 

Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, неповага до суду, що виразилась у злісному ухиленні від 

явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача або в непідкоренні 

зазначених осіб та інших громадян розпорядженню головуючого чи в 

порушенні порядку під час судового засідання, а так само вчинення будь-ким 

дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [81]. 

Проте, у випадках проведення фотозйомок та відеозаписів 

представниками засобів масової інформації, законодавством передбачено 

іншу процедуру. Так, проведення в залі судового засідання фотозйомки, 

відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а 

також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури 

допускаються на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки 

сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду 

[95].  

Тобто, під час розгляду кримінальних справ без дозволу суду присутні, 

особливо це стосується журналістів, мають право використовувати лише 

диктофони чи інші пристрої, які дозволяють записувати звук (наприклад, 

диктофони, вмонтовані в телефони). При цьому техніка, якою користується 

журналіст, має бути портативною. В іншому випадку, журналіст має подати 

завчасно до суду заяву з проханням проведення фотозйомки чи відеозапису із 

обґрунтуванням потреби проведення саме відеофіксації частини судового 

засідання, що носить найбільший суспільний інтерес до даного 

кримінального провадження.  

При зверненні журналістів судді зазвичай забороняють проводити 

відеозйомку ходу судового процесу (хоча інколи дозволяють знімати на етапі 

оголошення судового рішення). Журналісти змушені клопотати у судді про 
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надання такого дозволу, а можливість здійснення ними відеозйомки судового 

процесу залежить виключно від бажання судді. Оператора з камерою 

(вимкненою, навіть в чохлі) найчастіше навіть не пускають в приміщення 

суду без особистого дозволу судді. Непоодинокими є випадки, коли 

журналістам не відповідають на їхні звернення вчасно і вони змушені 

повторно звертатись до суду, щоб дізнатись про результат розгляду 

клопотання щодо дозволу на проведення відеозйомки в ході судового 

процесу. Незадоволення клопотань щодо можливості висвітлення судового 

процесу у названі вище способи доволі часто мають наслідком звинувачення 

суддів у заангажованості та небажанні повною мірою реалізувати принцип 

гласності та відкритості судового процесу [62]. 

Слід зазначити, що спілкування суддів з представниками засобів 

масової інформації має бути чітко окреслено визначеними рамками. Адже 

суддя, даючи інтерв’ю або висловлюючи свою точку зору з приводу того чи 

іншого питання, що стосується справи, має бути дуже уважним та 

обережним, щоб не порушити один з основних принципів здійснення 

кримінального судочинства – засади презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини.  

Схожа ситуація мала місце в одній із справ, що була розглянута 

Європейським судом з прав людини. Так, у рішенні по справі «Лавентс проти 

Латвії», суддю у цій справі п. Лтейнерт було звинувачено у порушенні 

презумпції невинуватості стосовно підозрюваного гр. Латвії Лавентса. Суддя 

взяла участь у прямому ефірі вечірньої телевізійної програми і дозволила 

собі обговорювати із ведучим обставини справи, при цьому висловлювала 

припущення про можливі результати розгляду справи до його завершення і 

висловила подив стосовного того, що заявник наполягав на своїй 

невинуватості. Вона була переконана у вині Лавентса і навіть запропонувала, 

щоб останній довів, що не є винним. А така заява, за рішенням суду, 

порушила презумпцію невинуватості особи, яка є одним із фундаментальних 

принципів демократичної держави. [101]. За результатами розгляду заяви, 
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Європейським судом з прав людини було визнано порушення ч. 1 і ч. 2 ст. 6 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що стосуються 

неупередженості суду та порушення презумпції невинуватості. 

Ще одна справа «Ворм проти Австрії» ілюструє, що порушення 

презумпції невинуватості в цей раз сталося з вини журналіста, який 

опублікував статтю про судове слідство у справі по звинуваченню в ухиленні 

від сплати податків колишнього Міністра фінансів Австрії [44].  

За результатами розгляду справи, Європейський суд з прав людини 

визнав неприйнятним твердження журналіста про винуватість політика до 

оголошення про таке судове рішення. Адже така публікація могла вплинути 

на розгляд кримінальної справи, де фігурував колишній міністр фінансів, що 

звинувачувався в ухиленні від сплати податків та раніше двічі був 

засуджений за дачу неправдивих свідчень з метою приховання цього 

правопорушення. Журналіст Ворм кілька років поспіль цікавився справою 

міністра, написавши про нього понад сотню статей, тому міг вважатися 

«експертом» в його діяльності. В статті цитувалася заява прокурора, що 

докази звинувачення щодо руху незадекларованих коштів на банківських 

рахунках можна витлумачити лише як «ухилення від сплати податків 

міністром». Також Ворм зазначав, що міністр «недооцінив суддів», оскільки 

всім відомо, що він ухиляється від сплати податків, а на суді він намагається 

дистанціюватися від відповідальності; судова система виявила надзвичайно 

серйозні обставини справи, але суд дає перерву для роздумів, щоб пан 

міністр подумав, чи є сумісним з принципами правової держави наявність у 

міністра фінансів та його сім’ї багатомільйонних рахунків з 

незадекларованими коштами на них. Стаття була опублікована під час 

перебування суду «за зачиненими дверми» для постановлення вироку. Суд 

все таки визнав міністра фінансів винним в ухиленні від слати податків, але 

при цьому зазначив: «Преса не повинна перебирати на себе функцію суду» 

[44].  
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Журналісти при висвітленні інформації про хід судового процесу у 

кримінальних провадженнях обов’язково повинні дотримуватися презумпції 

невинуватості, яка в першу чергу є важливою гарантією захисту прав 

людини. У Кодексі професійної етики українського журналіста чітко 

прописано: «Журналіст у своїх повідомленнях не втручається у судові 

справи, поки ведеться слідство, уникає характеристик людей, запідозрених у 

злочині, але вина яких не встановлена вироком суду, що набрав законної 

сили. Не виключається його право на журналістське розслідування, пов’язане 

з тими або іншими подіями і фактами, що мають громадське звучання і 

покликані захищати інтереси суспільства та особи» [80]. 

Тому, положення презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини є важливою гарантією встановлення об’єктивної реальності 

у кримінальному провадженні, забезпечення конституційних прав і свобод 

людини. Вона виступає своєрідним індикатором реалізації прав та свобод 

особи під час кримінального провадження, а саме усі громадяни, посадові 

особи держави всіх рівнів, органи судової влади, посадові особи 

правоохоронних органів і журналісти зобов’язані неухильно дотримуватися 

етичних та процесуальних вимог презумпції невинуватості особи. Вони 

повинні утримуватися від оприлюднення інформації, що може негативно 

позначитися на справедливості судового розгляду [23, с. 63]. 

При цьому,важливу роль відіграє правильно організована співпраця 

між судом і засобами масової інформації, діяльність яких спрямована на 

висвітлення загальнодоступної інформації та гарантування реалізації прав 

громадян на гласність та відкритість правосуддя. Презумпція невинуватості 

на стадії судового провадження захищає обвинуваченого від неупередженого 

ставлення суддів та інших учасників судового процесу і є одним з факторів 

прийняття законного та об’єктивного судового рішення. При цьому., 

захищаючи особу від обвинувального ухилу, суб’єктивізму та свавілля. Адже 

суд – це той лакмусовий папірець, який дозволяє визначити рівень 

гарантування та захисту прав і законних інтересів кожного її громадянина. 
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При недотриманні вимог законодавства щодо висвітлення інформації у 

засобах масової інформації, відповідальність будуть нести як представники 

таких засобів, так і судді, що неупереджено ставляться до розгляду справи. 

Нехтування основними правилами свідчить про недостатність 

професіоналізму, моральних якостей та належної правової культури. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Отже, розглянувши питання другого розділу, необхідно відмітити 

основні моменти, що характеризують дію презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини під час здійснення кримінального 

провадження як однієї з базових засад кримінального провадження. 

Усі засади кримінального провадження, закріплені в ст. 7 КПК 

України, є обов’язковими для дотримання під час розгляду конкретного 

кримінального провадження та застосовуються для усунення суперечностей 

у кримінально-процесуальному регулюванні на кожній стадії кримінального 

провадження.  

Стадія кримінального процесу – це його відносно відособлена частина, 

що характеризується конкретними завданнями (які походять із загальних 

завдань кримінального судочинства), особливим колом учасників, 

специфікою кримінально-процесуальних дій і правовідносин, характером 

кримінально-процесуальних актів, які їх оформлюють. Більшість вчених-

процесуалістів виділяють вісім основних стадій кримінального процесу: 1) 

досудове розслідування; 2) підготовче провадження; 3) судовий розгляд; 4) 

апеляційне провадження; 5) виконання вироку; 6) касаційне провадження; 7) 

провадження у Верховному Суді України; 8) провадження за 

нововиявленими обставинами. Проте, відповідно до КПК України, 

законодавцем було виділено фактично дві стадії: Це стадія досудового 
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розслідування (п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України) та стадія притягнення до 

кримінальної відповідальності (п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України).  

Разом з тим, це не настільки важливо, адже презумпція невинуватості 

та забезпечення доведеності вини як одна з фундаментальних засад діє під 

час всього кримінального провадження, що закріплено в міжнародних актах 

(Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Аллене де Рібемон 

проти Франції» 1995 рік). 

Презумпція невинуватості на стадії відкриття кримінального 

провадження забезпечує захист персональних даних особи, яка підозрюється 

у вчиненні кримінального правопорушення, її честі, гідності, 

недоторканності як основних конституційних прав особи. Вона є свого роду 

«захисним бар’єром» для особи, яка підозрюється у вчиненні злочину. 

Крім того, засада презумпції невинуватості відіграє надзвичайно 

важливу роль при обранні конкретного заходу кримінального провадження. 

Адже перед тим як застосовувати відповідний захід забезпечення 

кримінального провадження, слідчий прокурор мають довести перед судом 

необхідність його застосування. Особливо це стосується при затриманні 

особи, підозрюваної у вчиненні злочину, обрання щодо неї запобіжного 

заходу. Проте, завдяки дії презумпції невинуватості, усе це не є доказом вини 

цієї особи. Адже, підозрюваний вважається невинуватим до того часу, доки 

його вину не буде встановлено в обвинувальному вироку суду. Будь-які 

обмеження свободи не можуть набирати форми покарання або 

використовуватись як метод запобігання публічним заявам з боку про свою 

невинуватість. 

Презумпція невинуватості відіграє важливу роль і при проведенні 

слідчих (розшукових) дій. 

Так, слідчі (розшукові) дії є процесуальними діями, які проводяться 

уповноваженими на те суб’єктами (прокурором, слідчим) та головною метою 

проведення яких є збирання доказів, що в подальшому будуть використані 

для доведення винуватості або ж, навпаки, невинуватості особи. Підставою їх 
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проведення є наявність сукупності фактичних і правових підстав, які 

обумовлюють необхідність і можливість проведення певної слідчої 

(розшукової) дії в конкретних умовах. 

Слід зазначити, що для належного і об’єктивного проведення слідчих 

(розшукових) дій важливою умовою є дотримання презумпції невинуватості 

та забезпечення доведеності вини. Це проявляється, в першу чергу в тому, що 

на етапі досудового розслідування важливим є збір достатніх, достовірних, 

належних, допустимих доказів, що досягається шляхом проведення слідчих 

(розшукових) дій. Презумпція невинуватості забороняє слідчому чи іншому 

учаснику процесуальних дій вимагати показань осіб, що беруть участь в 

кримінальному процесі, в тому числі й підозрюваного, обвинуваченого 

шляхом насильства, погрози застосування насильства, шантажу, обіцянок чи 

інших незаконних заходів, що можуть принижувати честь і гідність особи. 

Крім того, слідчий зобов’язаний вжити всіх передбачених законом 

заходів для всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин 

справи, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдують 

підозрюваного, а також обставини, що пом’якшують і обтяжують його 

відповідальність. 

Досить яскраво проявляє свій вплив презумпція невинуватості та 

забезпечення доведеності вини під час судового провадження. У будь-якій 

демократичній країні суд виступає основним органом, на який покладено 

завдання захисту прав і свобод людини і громадянина.  

Обов’язком суддів є забезпечення повного, всебічного і 

неупередженого дослідження всіх обставин справи на основі доказів, 

отриманих в результаті проведення досудового розслідування, в тому числі і 

слідчих (розшукових) дій, спираючись при цьому на засаду змагальності 

сторін. Проте, враховуючи, що обвинувачений не зобов’язаний доводити 

свою невинуватість. І саме позитивним моментом презумпції невинуватості є 

те, що навіть якщо обвинувачений фактично не захищається , захист його 

інтересів здійснює презумпція невинуватості. 
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При цьому, лише суд має право визнавати осіб винними у вчиненні 

кримінальних правопорушень, а також піддавати їх кримінальному 

покаранню, що перетворює судовий розгляд на центральну стадію 

кримінального провадження.  

Дія презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини під час 

судового провадження напряму залежить від правильного розуміння та 

застосування її суддями, що здійснюють правосуддя. При проведенні 

судового розгляду, суд має виходити з припущення про невинуватість 

обвинуваченого, що обґрунтоване презумпцією невинуватості особи та 

здійснювати його лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, в 

межах самого обвинувачення відповідно до обвинувального акта. 

Судді або суддя, які беруть участь у розгляді кримінального 

провадження в суді, зобов’язані всебічно, повно, і, на нашу думку, 

найголовніше – об’єктивно розглянути і дослідити всі обставини 

кримінального правопорушення. Судді мають сформувати свій висновок 

щодо винуватості чи невинуватості особи у вироку суду. Такий вирок є 

єдиним процесуальним документом, на основі якого встановлюється 

винуватість особи. Лише після набрання законної сили вироком, особа може 

вважатися винною у вчинені інкримінованого їй кримінального 

правопорушення. У всіх інших випадках не доведення винуватості 

обвинуваченого – особа вважається такою, яка не вчинила даний злочин і не 

може бути піддана покаранню і осуду з боку держави. 

Отже, презумпція невинуватості на стадії судового провадження 

захищає обвинуваченого від неупередженого ставлення суддів та інших 

учасників судового процесу і є одним з факторів прийняття законного та 

об’єктивного судового рішення. При цьому, захищаючи особу від 

обвинувального ухилу, суб’єктивізму та свавілля. 
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РОЗДІЛ 3 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕЗУМПЦІЇ 

НЕВИНУВАТОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВЕДЕНОСТІ ВИНИ 

ЩОДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

3.1 Порівняльна характеристика презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини у законодавстві сучасних зарубіжних 

країн 

 

Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини є однією з 

найважливіших демократичних засад, яка характеризує правову, соціальну 

державу та її гуманне кримінальне судочинство. Її важливість обумовлена 

керівним значенням для здійснення неупередженого, об’єктивного 

розслідування і судового розгляду, виступаючи гарантією справедливого 

правосуддя. При цьому, презумпція невинуватості діє щодо будь-якої особи 

до моменту винесення остаточного судового рішення про визнання 

винуватості такої особи. 

Крім закріплення презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини в нормах внутрішнього законодавства більшості з країн 

світу (для прикладу, в ст. 62 Конституції України: «Особа вважається 

невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному 

покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено 

обвинувальним вироком суду» [85], Кримінальному та Кримінальному 

процесуальному кодексах України), нормативне положення цієї засади 

знайшло своє відображення і у найважливіших міжнародно-правових актах, 

які закріпили універсальні стандарти основних прав і свобод людини. 

Зокрема: у Загальній декларації прав людини (п. 1 ст. 11 «Кожна 

людина, обвинувачена у вчиненні злочину, має право вважатися невинною 

доти, поки її винність не буде встановлена в законному порядку шляхом 

прилюдного судового розгляду, при якому їй забезпечують усі можливості 



142 
 

для захисту» [63]), Міжнародному пакті про громадянські та політичні права 

(п. 2 ст. 14 «Кожен обвинувачений в кримінальному злочині має право 

вважатися невинним, поки винність його не буде доведена згідно з законом» 

[124]), Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод (п.2 ст. 6 «Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального 

правопорушення, вважається невинним доти, доки його вину не буде 

доведено в законному порядку» [59]). 

Зазначені вище міжнародні документи закріплюють основоположні 

права і свободи, які у своїй сукупності покликані забезпечити високий рівень 

життя кожної особи та є обов’язковими для виконання і дотримання 

сторонами, які їх підписали (ратифікували).  

На нашу думку, закріплення презумпції невинуватості у 

найважливіших міжнародно-правових актах ще раз підтверджує її важливість 

та надзвичайно велике значення для здійснення справедливого правосуддя, 

заснованого на демократичних засадах у кожній із країн світу, які 

ратифікували зазначені вище міжнародні правові акти. 

Сучасні зарубіжні країни світу мають свою власну систему 

розслідування кримінальних правопорушень, особливу систему правосуддя 

та, звісно, внутрішнє законодавство. Незважаючи на те, що питання 

презумпцій є актуальним у кримінальному процесі, досить мало уваги серед 

дослідників приділялось саме аналізу презумпції невинуватості у 

законодавстві провідних країн світу. Тому, доцільним було б здійснити 

порівняльну характеристику закріплення презумпції невинуватості у 

законодавстві деяких з країн. Для аналізу нами було відібрано такі країни як 

Сполучені Штати Америки (далі США), Німеччина, Іспанія та Франція, хоча 

вони і відносяться до різних правових систем (правових сімей). Вивчення 

досвіду цих країн може стати позитивним прикладом для удосконалення 

законодавства нашої країни у сфері здійснення кримінального судочинства та 

дотримання при цьому презумпції невинуватості та забезпечення доведеності 

вини. 
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Особливості права США обумовлено формою державного устрою, 

адже це є федеративна держава, де існує два рівні нормативних актів – 

федеральне законодавство і законодавство штатів. Тобто, можна говорити 

про федеральний кримінальний процес та кримінальний процес штатів. 

Відмінності хоч і незнані, проте вони є.  

Відповідно до американської юридичної літератури, під кримінальним 

процесом розуміють передбачений правом метод затримання, розгляду судом 

справ, переслідування осіб, які вчинили злочини, а також визначення їм 

покарання (автор юридичного словника Ч. Фріккі) [221]. За своєю 

структурою, фактично кримінальний процес США можна поділити на такі 

стадії: досудове провадження і застосування заходів процесуального 

примусу; попередній розгляд справи в суді; розгляд кримінальної справи по 

суті в суді першої інстанції; оскарження і перевірка законності і 

обґрунтованості рішень суду першої інстанції. 

Характерною особливістю кримінального судочинства є можливість 

використання як федерального законодавства, так і законодавства окремих 

штатів, на території якого діє цей суд. З цього випливає відсутність єдиного 

кримінально-процесуального закону, який би регулював питання здійснення 

кримінального судочинства. Основними джерелами кримінального права 

США є загальне, або прецедентне право і статутне право, тобто 

законодавство. До федерального кримінального законодавства відносять 

Конституцію США 1787 року, акти Конгресу і федеральні підзаконні акти, а 

також норми міжнародного кримінального права. 

Потрібно зазначити, що у юридичній літературі США, зокрема 6-му 

виданні Юридичного словника Блека (Black’s Law Dictionary), презумпція 

визнається як правило, встановлене законом або судом, відповідно до якого 

наявність основного факту дає початок існуванню презюмованого факту, 

поки презумпція не буде спростована [217]. Тобто, презумпція розглядається 

як штучне правило, створене або ж судовим органом, або визначене в 

законодавстві. 
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Найбільший внесок у дослідження питання презумпцій в 

американському праві зробили дослідники доказового права М. Морган та  

У. Тейер. Морган підкреслював, що презумпції часто відображають звичний 

досвід про вірогідність зв’язку між основним і презюмованим фактом. Тому, 

якщо сторона надала доказ, достатній для підтримки висновку про 

правдивість основного факту, тягар переконання має покладатись на 

противника презумпції. Позиція У Тейера отримала назву теорії «пузиря, що 

лопає»: коли противник презумпції надає доказ, що суперечить існуванню 

презюмованого факту, «пузир» презумпції лопає і презумпція зникає. Згідно 

цієї теорії презумпції підтримують лише передачу тягаря надання 

доказів[114, с. 611]. Зазначені твердження є свого роду трактуванням 

презумпції невинуватості за законодавством України, за яким сторона 

обвинувачення має довести у законному порядку винуватість особи. У 

випадку не доведення, особа вважатиметься такою, яка не вчинила злочинне 

діяння. 

Найбільш чітко, на нашу думку, засада презумпції невинуватості 

закріплена у Кримінальному кодексі штату Каліфорнія (Penal Code). У 

параграфі 1096 даного нормативного акта закріплено: «Обвинувачений в 

будь-якій кримінальній справі презюмується невинним доти, поки не буде 

доведено інше, і в разі розумного сумніву щодо того, що його вина 

переконливо підтверджена, він має право на виправдання, хоча мета цієї 

презумпції полягає тільки в покладанні на штат тягаря доведення поза 

всяким розумним сумнівом (beyond a reasonable doubt) його винності ...» [50]. 

Далі в даному параграфі дається роз’яснення того, що потрібно розуміти під 

«розумним сумнівом»: «Важливо розуміти - він не буде просто можливим 

сумнівом, оскільки все, що відноситься до справ людських (human affairs), 

відкрито для якогось можливого або уявного сумніву. Варто зауважити, що 

він (розумний сумнів – уточнення наше) являє собою такий стан справи, при 

якому після повного зіставлення і розгляду всіх доказів, свідомість 

присяжних залишається в такому стані, коли вони не можуть сказати, що 
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відчувають тверде переконання в реальності звинувачення (an abiding 

conviction of the truth of the charge)». 

Якщо проаналізувати цю норму, то вона цілком схожа на засаду 

презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини за КПК України, 

за якої тягар доведення покладається на сторону обвинувачення, а також – 

наявність розумного сумніву у доведеності вини з боку обвинувачення.  

Як відомо, важливу роль у судочинстві США відіграє суд присяжних. 

Так, розгляд кримінальних справ за участю присяжних в судах загальної 

юрисдикції становить від 1 до 15 %. Для прикладу, в Чикаго – 2 %, в 

центральному районі Нью-Йорка (Манхетені) – 3 %, в Даласі – 5 , а в Сіетлі – 

15 % [219]. Найчастіше суд присяжних розглядає кримінальні справи, де 

підсудному загрожує строге покарання у вигляді позбавлення волі. І чим 

строгіше покарання, ти м менша ймовірність, що суд буде заперечувати 

проти розгляду кримінальної справи за участю суду присяжних. Проте, і тут 

знаходить вияв презумпція невинуватості. Судді хоч і мають право 

допомагати суду присяжних шляхом надання інформації про норми писаного 

права, що мають відношення до вирішення справи або ж проголошення 

певної промови по суті справи, але при цьому н має бути нав’язування думки 

судді стосовно винуватості чи невинуватості підсудного. Саме тут 

реалізується принцип презумпції невинуватості, адже остаточна позиція з 

приводу винуватості може бути встановлена лише обвинувальним вироком 

суду. 

Так, у параграфі 300.100 Кримінально-процесуального закону штату 

Нью-Йорк сказано, наприклад, що в своїй промові суддя зобов’язаний 

«викласти фундаментальні правові принципи, що застосовуються до 

кримінальних справ в цілому». В якості таких принципів названі, зокрема, 

презумпція невинуватості, вимога про те, що винуватість особи у вчиненні 

злочину може бути встановлена тільки «поза розумним сумнівом», а також 

неприпустимість обліку даних про особу при вирішенні питання про 

винуватість, які беруться до уваги при визначенні міри покарання. На 
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прохання підсудного суддя зобов’язаний роз’яснити присяжним, що його 

відмова від дачі показань не може бути розцінена як один з доказів 

винуватості. 

Названий параграф також вимагає, щоб суддя в своїй промові 

роз’яснив конкретні правові приписи, які застосовуються до даної справи. 

Але при цьому таке роз’яснення не повинно йти далі, ніж це необхідно для 

надання присяжним сприяння в розумінні правових принципів і приписів, що 

стосуються даної справи в цілому і конкретних її обставин. Іншими словами, 

судді не повинні безпосередньо, відкрито впливати на висновки, до яких 

можуть прийти присяжні в нарадчій кімнаті при винесенні вироку [50,           

с. 275]. 

Верховним Судом США було прийнято кілька стандартних правил для 

федеральних судів, яких необхідно дотримуватись при застосуванні 

презумпцій у кримінальних справах. Ці правила трактують наступним чином: 

1) між основним фактом і фактом, що презюмується повинен існувати 

сильний раціональний зв’язок;  

2) тягар переконання журі щодо існування презюмованого факту 

повинен покладатись на сторону обвинувачення. У окремих випадках тягар 

доказування може перекладатись на відповідача, якщо:  

3) існує сильний раціональний зв’язок між елементами складу злочину 

і висновком, що заперечує невинуватість підсудного;  

4) вірогідність того, що підсудний не зможе довести свою 

невинуватість є дуже низькою [222]. 

Однією із найбільш стабільних країн в плані законодавства, здійснення 

правосуддя, в тому числі і в кримінальних справах є Федеративна Республіка 

Німеччина (далі ФРН). Її кримінальне законодавство є підтвердженням цих 

слів. Основним процесуальним актом є Кримінально-процесуальний кодекс 

ФРН, який було прийнято у 1887 році, і нині він діє в редакції від 07. 04. 1987 

року. У ньому були втілені ідеї кримінального процесу XIX століття 

(перемога буржуазної революції 1848 року), а також – певні положення з 
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кодексу Наполеона 1808 року. Окремі норми, що стосуються кримінального 

процесу закріплені і в інших актах законодавства: Кримінальний кодекс 

ФРН, закони «Про судоустрій», «Про суд у справах неповнолітніх» та інші. 

В теорії німецького права, під кримінальним процесом розуміють 

урегульований законом рух справи з метою винесення вироку. І характерною 

особливістю цього руху є притаманне йому динамічне прагнення до 

постановлення вироку і до його виконання. Як зазначає В. М. Тертишник, 

саме кримінально-процесуальне право Німеччини має найбільшу схожість з 

кримінальним процесом України та Росії [184].  

Слід зазначити, що як і кримінальний процес України, кримінальний 

процес ФРН здійснюється на основі принципів – керівних політико-

державних ідей, закріплених в законі і визначаючих організацію 

кримінального судочинства. В німецькій теорії немає єдиного підходу до 

визначення системи принципів кримінального процесу.  

Так, в одних випадках система включає всі принципи, які називаються 

загальними кримінально-процесуальними принципами. До них відносяться 

такі принципи як: офіційності; обвинувачення; законності; обов’язку 

дослідження всіх обставин кримінальної справи; правового судового 

заслуховування; швидкості судочинства; безпосередності; усності; вільної 

оцінки доказів; тлумачення сумнівів на користь підсудного; гласності; 

презумпції невинуватості; припустимого оскарження судових рішень; 

обов’язковості рішень суду. В інших випадках – приблизно ті ж самі 

принципи класифікуються за окремими ознаками.  

Проте, що стосується засади презумпції невинуватості, то як не дивно, 

у статтях Кримінально-процесуального кодексу ФРН вона не відображена як 

окрема засада. У кримінальному процесі вона все ж діє, так як ФРН у 1952 

році ратифікувала Конвенцію про захист прав людини і основоположних 

свобод і тому вона є частиною внутрішнього законодавства країни. 

Із усіх принципів, Кримінально-процесуальний кодекс закріплює 

наступні принципи:  
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- офіційності – Legalitäts grundsatz (ч. 1 § 152);  

- обвинувачення – Akkusationsprinzip (§ 151, 155, 264);  

- законності – Gesetzlichkeit (ч.2 § 152);  

- обов’язку дослідження всіх обставин кримінальної справи – erst 

reckenalle Tatsachen und Beweismittel, die für die Entscheidung von 

Bedeutungsind (ч. 2 § 155, 244) [127, с. 105]. 

Щодо закріплення презумпцій в законодавстві Іспанії слід сказати, що 

саме Іспанія більш схожа до України. Адже презумпція невинуватості тут 

прямо закріплена в Конституції Іспанії від 27.12.1978 року, в п. 2 ст. 24, яка 

захищає обвинуваченого від незаконного засудження [84]. За теорією, цю 

презумпцію називають штучною, тобто такою яка формулюється 

законодавчим органом. Презумпція невинуватості діє поза сферою процесу 

доказування, у тих випадках, коли явно обмежуються права людей. Вона 

сприймається як тимчасова правда і діє, поки не буде доведено протилежне. 

Для того, щоб вона була доведена, потрібно щоб не залишилося жодних 

сумнівів, що особа, яку обвинувачують є винною. 

Ще однією країною із розвинутим законодавством і стабільною 

ситуацією в країні, де презумпція невинуватості закріплена на законодавчому 

рівні є Франція. В першу чергу, у Франції кримінальний процес розуміють як 

організацію органів кримінальної юстиції (статика процесу), і як сукупність 

послідовно проведених цими органами дій, спрямованих на досягнення 

поставлених цілей (динаміка процесу). Кримінальний процес Франції є свого 

роду зразком класичної континентальної (змішаної) моделі кримінального 

судочинства. 

Основними законодавчими актами, на основі яких будується весь 

кримінальний процес є Кримінально-процесуальний кодекс Франції 1958 

року, який замінив діючий до того так званий Наполеонівський кримінально-

процесуальний кодекс 1808 року (хоча це Кодекс закріплював такі важливі 

засади кримінального судочинства як заборона погіршення становища 
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підсудного, незалежність суддів, гласність судового процесу), а також 

Конституція Французької республіки.  

Проте, що стосується закріплення презумпції невинуватості, то ще у 

Французькій декларації прав людини і громадянина 1789 року, у ст. 9 

закріплено: «Оскільки кожний вважається невинним, поки його вина не 

встановлена, то у випадках, коли необхідним визнається арешт особи,будь-

які надмірно суворі заходи, які не є необхідними, повинні суворо 

припинятися законом» [80]. 

Аналізуючи літературу, можна побачити, що досить тривалий час 

презумпція невинуватості не була закріплена в Кримінально-процесуальному 

кодексі Французької республіки. Спершу, в кінці XX століття, законодавець 

доповнив Цивільний кодекс Франції статтею 9-1, де було сказано, що «кожен 

має право на дотримання в його відношенні презумпції невинуватості». І 

лише законом від 15 червня 2000 року, який отримав офіційну назву «Закон, 

що зміцнює захист презумпції невинності і права потерпілого» було 

здійснено реформу кримінального судочинства.  

Цей акт вперше включив до Кримінально-процесуального кодексу 

перелік принципів французького кримінального процесу:  

1) справедливість; 

2) змагальність; 

3) рівність прав сторін, рівність перед законом переслідуваних осіб; 

4) судовий контроль за розслідуванням і дотриманням прав потерпілих; 

5) презумпцію невинуватості; 

6) право знати зміст обвинувальних доказів і право на захист; 

7) пропорційність заходів процесуального примусу і їх судовий 

характер; 

8) розумний строк провадження по справі. 

Так, у Кримінально-процесуальному кодексі Французької Республіки 

було включено статтю-преамбулу, де було сформульовано кримінально-

процесуальний варіант презумпції невинуватості: «Будь-яка підозрювана або 
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переслідувана в кримінальному порядку особа презюмується невинною, поки 

її вина не буде встановлена законом» [114, с. 612]. 

Так само як і в Україні, у Франції завдяки закріпленню і дотриманню 

презумпції невинуватості тягар доказування покладено на сторону 

обвинувачення. 

Отже, розглянувши законодавче закріплення презумпції невинуватості 

в деяких сучасних зарубіжних країнах, слід зробити висновок про те, що у 

США, Іспанії та Франції зазначений принцип знаходить своє закріплення в 

актах національного законодавства, на відміну від Німеччини, яка керується 

міжнародно-визнаною нормою Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод. Крім того, дана засада в Кримінальному 

процесуальному кодексі України має назву «Презумпція невинуватості та 

забезпечення доведеності вини», тобто фактично вміщує дві норми, на 

відміну від законодавства зарубіжних країн, де вона сформульована як 

окрема презумпція невинуватості особи. 

 

3.2 Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини в 

практиці діяльності Європейського суду з прав людини 

 

Важливе значення для правильного тлумачення і застосування 

правових положень, що випливають із засади презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини має правозастосовна практика Європейського 

суду з прав людини (далі Європейський суд), рішення якого в Україні є 

одним із джерел права та має вищу, порівняно з національними нормами, 

юридичну силу. Адже в нашій державі закріплено примат (верховенство) 

міжнародного права над внутрішньодержавним.  

Проаналізувавши чинне кримінальне процесуальне законодавство 

можна визначити структуру принципу презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини. Її складають наступні взаємопов’язані та 

взаємообумовлені елементи. 
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1. Суб’єкт, щодо якого діють визначені законом правила презумпції 

невинуватості. Порівняльний аналіз міжнародно-правового, конституційно-

правового та кримінально-процесуального значення поняття «презумпція 

невинуватості» дозволяє дійти висновку про те, що захист від 

необґрунтованого обвинувачення, забезпечуваний у вітчизняному варіанті 

принципом, розповсюджується на більш широке коло осіб. Так, у ч. 1 ст. 62 

Конституції України, ч. 1 ст. 17 КПК суб’єктом захисту є «особа», що 

вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у встановленому 

законом порядку, на відміну від міжнародного законодавства, в якому 

відповідні норми виписані лише щодо обвинуваченого (ст. 11 Загальної 

декларації прав людини 1948 р., ст. 6 Європейської конвенції про захист прав 

людини і основних свобод 1950 р.). Варто відзначити, що на практиці саме 

такий підхід до визначення кола суб’єктів захисту даним принципом 

використовує ЄС із прав людини, наголосивши в одному зі своїх рішень на 

тому, що «принцип презумпції невинуватості – перш за все, гарантія 

процесуального характеру в кримінальних справах, однак сфера застосування 

цього принципу є значно ширшою: він обов’язковий не тільки для 

кримінального суду, що вирішує питання про обґрунтування обвинувачення, 

а й для всіх інших органів держави» (справа «Алене де Рібемон проти 

Франції», 1995 р.). 

2. Обов’язок доказування винуватості покладається на слідчого, 

прокурора та, в установлених КПК випадках, – на потерпілого (ст. 92 КПК). 

Невинуватість не доводиться. Принцип презумпції невинуватості є 

конституційним у більшості цивілізованих країн. Більш того, він являє собою 

атрибут демократичного правосуддя. У Рекомендаціях Комітету Міністрів 

Ради Європи «Про надання інформації щодо кримінального судочинства 

через засоби масової інформації» цей принцип задекларований під окремим 

номером і має у своїй редакції такий зміст: «Повага до принципу презумпції 

невинуватості є невід’ємною частиною права на справедливий суд». 
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Виконання завдань кримінального процесуального доказування, як і 

встановлення сукупності всіх елементів складу кримінального 

правопорушення, конкретизованого в предметі доказування, спростування 

доводів на захист обвинуваченого під силу лише органам, що ведуть процес. 

Передусім, необхідно підкреслити положення ст. 94 КПК, що зобов’язують 

слiдчого, прокурора, слідчого суддю, суд за своїм внутрішнім переконанням, 

яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх 

обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінити докази та 

прийняти відповідне процесуальне рішення. Такими рішеннями на етапі 

досудового розслідування є повідомлення про підозру, обвинувальний акт. 

Указуючи в цих документах на конкретну особу (підозрюваного, 

обвинуваченого), слідчий не може не висловити свої переконання в її 

винуватості. Відповідне рішення має ґрунтуватися на «неспростовних, 

достатньо чітких і узгоджених між собою висновках», що відповідає 

критерію «поза розумним сумнівом» (рішення ЄС у справі «Василь Іващенко 

проти України», 2012 р.). Тому за відсутності таких ознак констатувати 

доведеність вини «поза розумним сумнівом» не можна. 

За своєю суттю, Європейський суд – це одна з інституцій Ради Європи, 

міжнародний орган, створений для контролю за дотриманням державами – 

учасницями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

взятих на себе зобов’язань. 

Саме ця судова інституція забезпечує гарантії прав людини, є 

контрольним механізмом, закладеним Конвенцією, дотримання державами-

учасницями її положень, упровадження норм і принципів у рамки 

національних правових систем [83]. 

Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, Європейський суд функціонує на постійній основі задля виконання 

сторонами Конвенції своїх зобов’язань. Його юрисдикція визнана 

обов’язковою всіма державами-учасницями і поширюється на всі спори, що 

пов’язані із застосуванням і тлумаченням норм Конвенції і Протоколів до неї 



153 
 

в національних правових системах. За результатами розгляду справ, 

Європейський суд виносить рішення, які є обов’язковими для держав-

учасниць Конвенції. 

Україна приєдналася до Європейської конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, ратифікувавши її 9 листопада 1995 року 

при вступі до Ради Європи. З цього часу, стало реальним звернення осіб, 

неурядових організацій або груп осіб до Європейського суду із заявами про 

порушення прав та основоположних свобод, які захищаються Конвенцією, 

однією із договірних сторін. Проте, однією із головних умов подання заяви і 

в подальшому прийняття її до розгляду Європейським судом є використання 

заявником усіх засобів судового захисту на рівні держави, проти якої 

спрямована заява. Тобто, спочатку необхідно пройти всі судові інстанції в 

Україні і лише після цього, звертатися із заявою до Європейського суду. 

За статистичною інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті 

Європейського суду з прав людини, станом на 31 грудня 2014 року у 

Європейському суді перебувало на розгляді 13 650 заяв проти України, що 

становить 19,5 % усіх заяв, як перебувають на розгляді. Це найбільша частка 

однієї країни. Для порівняння, щодо Італії на розгляді перебувало 10 100 заяв 

(14,4 %), Росії – 10 000 (14,3%), Туреччини – 9 500 (13,6%), Румунії – 3 400 

заяв (4,9 %). За період 1998-2014 рр. щодо України було винесено 1002 

рішення, з них у 987 рішеннях було констатовано щонайменше одне 

порушення Конвенції або Протоколів до неї. За минулий рік Європейський 

суд з прав людини отримав 18 150 заяв від українців. З них 65% стосуються 

невиконання рішень національних судів, при цьому Євросуд розглядає лише 

двадцяту частину всіх звернень [195, с.7]. 

Якщо проаналізувати практику діяльності Європейського суду 

протягом останнім років щодо розгляду заяв проти України (Табл. 1), то 

можна побачити тенденцію до зростання кількості поданих заяв. З однієї 

сторони це може бути свідченням виникнення негативних тенденції у 

здійсненні правосуддя (некомпетентність суддів при розгляді конкретних 
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проваджень у судах), а з іншої – про активізацію осіб, права яких було 

порушено, у самостійному захисті своїх прав і свобод та підвищення 

авторитету Європейського суду в очах осіб, в тому числі громадян України. 

 

Табл. 1 

Рік Загальна кількість заяв 

 

2012 

 

 

10 446 

 

2013 

 

 

13 284 

 

2014 

 

 

13 635 

 

2015 

 

 

13 832 

 

2016 

 

 

18 171 

 

Складено автором на основі аналізу статистики Європейського суду з 

прав людини 2012 – 2016 рр. [220] 

 

Проте, цікавою є інша статистика, яка відображає звернення до 

Європейського суду ряду провідних країн світу. Ми можемо побачити, що 

громадяни таких країн як Франція, Німеччина, Іспанія та Португалія подали 

незначну кількість заяв до Європейського суду, на відміну від Італії та 

України, яка за статистичними даними є лідером. Мала кількість заяв може 

свідчити про високий рівень здійснення правосуддя в цих країнах (Табл. 2). 
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Табл.2 

Країна Загальна кількість заяв, що надійшла до ЄСПЛ 

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 

 

Польща 

 

 

3 105 

 

1 648 

 

1 797 

 

1 681 

 

1 818 

 

Італія 

 

 

14 187 

 

14 379 

 

10 087 

 

7 567 

 

6 180 

 

Франція 

 

 

1 539 

 

645 

 

490 

 

388 

 

403 

 

Німеччина 

 

 

2 013 

 

502 

 

335 

 

212 

 

213 

 

Іспанія 

 

 

653 

 

393 

 

209 

 

87 

 

144 

 

Португалія 

 

 

217 

 

232 

 

326 

 

179 

 

282 

 

Складено автором на основі аналізу статистики Європейського суду з 

прав людини 2012 – 2016 рр. 

 

З метою усунення порушень застосування презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини на національному рівні практика 

Європейського суду з прав людини щодо застосування права на 

справедливий суд, складовою частиною якого є презумпція невинуватості 

має важливе значення. У своїх прецедентних рішеннях Європейський суд 

виробив критерії, за якими поведінка державних органів буде вважатися 

порушенням презумпції невинуватості, а отже, і порушенням державою 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 
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Відповідно до п. 2 ст. 6 Конвенції, якою встановлено, що «кожен, кого 

обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається 

невинуватим доти, доки його вину не буде доведено згідно із законом», діє 

обмеження на заяви державних офіційних осіб щодо незавершених 

кримінальних проваджень, які підштовхують громадськість до того, щоб 

вважати підозрюваного винуватим, та до упередженої оцінки фактів 

компетентним судовим органом в законному порядку. Практика 

Європейського суду наповнила цей принцип змістом, який виходить за межі 

суто процесуального аспекту. Як зазначає Чумак О., презумпція 

невинуватості визначає правовий статус обвинуваченого не тільки у 

кримінальному процесі, а й у всіх суспільних відносинах, в яких він є одним 

із суб’єктів [204, с. 178-179]. 

Тобто, якщо особа обвинувачується у вчиненні кримінального 

правопорушення, то до моменту вступу у законну силу обвинувального 

вироку суду за ним зберігаються трудові, житлові, сімейні та інші права і 

свободи людини, передбачені чинним законодавством. 

Проте, досить часто на практиці відбувається порушення прав осіб, що 

підозрюються (обвинувачуються) у вчиненні кримінального 

правопорушення. Проаналізуємо декілька справ, що були розглянуті 

Європейським судом, в тому числі і проти України про порушення п. 2 ст. 6 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

Так, у справі «Кузьмін проти Росії» (2005 рік), Європейський суд 

констатував порушення законодавства (засади презумпції невинуватості), в 

тому числі – трудового.  

Суть справи полягала в тому, що В. М. Кузьміна було звільнено з місця 

постійної роботи у зв’язку із відкриттям щодо нього кримінального 

провадження. Європейський суд, розглянувши заяву, вказав на порушення    

п. 2 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, зазначивши що презумпція невинуватості мала б утримати 

Генерального прокурора РФ від ствердження про вину заявника у вчинені 



157 
 

злочину, яку він висловив у своєму наказі про його звільнення з посади 

відразу після порушення кримінальної справи і до вирішення її судом [210, 

с.91-92].  

За результатами винесеного рішення, на користь заявника було 

присуджено компенсацію збитків (6 343 євро) та моральної шкоди (2000 

євро). 

Ще одне рішення Європейського суду, що стосується порушення 

презумпції невинуватості було винесено у справі «Хужин та інші проти 

Росії» (2008 рік) [197].  

Обставини справи полягали в тому, що заявники (три брати Хужини – 

Амір, Дамір, Марат) стверджували про порушення ст. 3, 5, 6 Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод шляхом розголошення 

слідчим у справі, працівниками прокуратури відомостей справи та вживання 

некоректних висловів на публічний загал під час проведення телевізійної 

програми на одному з телеканалів, де працівниками органів розслідування дії 

заявників (братів) були охарактеризовані як «злочини» і чітко зазначено, що 

вони є винуватими у їх вчиненні. При цьому, це відбулося на етапі слідства 

та обвинувальний вирок суду ще не було винесено. 

14 квітня 1999 року Амір та Дамір Хужини були заарештовані за 

підозрою у вчиненні викрадення людини, здійсненого під час концерту. 

Розслідування кримінальної справи було доручене панові Курбатову – 

старшому слідчому прокуратури Удмуртської республіки. 12 травня 1999 

року слідчий Курбатов допитав Марата Хужина як свідка, а вже 14 травня 

1999 року він склав протокол про арешт Марата за підозрою у пособництві 

викрадення людини. 2 червня 1999 року всім трьом заявникам було 

пред’явлене обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених статтями 117 

та 126 Кримінального кодексу Російської Федерації, а саме: катування та 

викрадення людини. 

20 липня 1999 року на загальнореспубліканському телеканалі Удмуртії 

транслювалася програма «Версия», друга частина якої була присвячена 
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справі братів Хужинів. В програмі були задіяні ведуча, прокурор міста 

Глазов пан Зінтереков, слідчий Курбатов, пан Нікітін  – начальник відділу з 

особливо важливих справ прокуратури Удмуртської республіки, і 

потерпілий, обличчя якого не показували. 

Пан Зінтереков розпочав програму наступними висловлюваннями: «Як 

видно, брати Хужини є жорстокими, зухвалими та жадібними, оскільки 

хотіли задешево, а точніше – безкоштовно, використовувати фізичну працю 

іншої людини. З іншої сторони, потерпілий – людина без постійного місця 

проживання, слабкий та добрий…». З цих слів можна побачити, що у 

прокурора склалося негативне враження про братів і він це відкрито 

виносить на загальну публіку, виражаючи своє суб’єктивне ставлення до 

справи. 

Продовжуючи програму, прокурор по даній справі висловився 

некоректно, порушуючи при цьому презумпцію невинуватості особи. Як він 

зазначив: «Прокуратурі та міліції брати Хужини відомі ще з часів їх 

неповноліття… Ми розслідували деякі суспільно небезпечні діяння, вчинені 

ними, але з огляду на те, що вони на той час не досягли віку, з якого настає 

кримінальна відповідальність, притягнути їх до відповідальності фактично не 

мали змоги. Всі троє вчиняли хуліганські дії. На мою думку, саме такі дії як 

ніяк краще характеризують Хужинів у їхній жорстокості та безглуздій 

брутальності. Думаю, саме ці особистісні якості у поєднанні із їхнім 

бажанням мати безкоштовну робочу силу призвели до цього злочину»[197]. 

Таким чином, за результатами розгляду справи Європейський суд 

визнав винним посадовців в тому, що вони описували дії як «злочин». Такі 

твердження не обмежувалися повідомленням про стан розслідування справи, 

а чітко відображали факт вчинення заявниками інкримінованих ним злочинів 

ще до того, як було винесено судове рішення. 

Отже, в цій справі чітко прослідковується порушення презумпції 

невинуватості, адже вона спрямована на те, щоб уберегти особу від 

неупереджених тверджень осіб, що причетні до розслідування. Проте, справа 
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«Хужин та інші проти Росії» проілюструвала все відбулося з точністю до 

навпаки.  

Ще одна справа, що стосується порушення вже Україною засади 

презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини була розглянута 

Європейським судом у грудні 2009 року і має назву «Шагін проти України». 

У даній справі заявник Шагін І. І. стверджував про порушення презумпції 

невинуватості посадовими особами державних органів та про те, що судовий 

розгляд його справи не був відкритим. 

Так, одразу після затримання заявника Шагіна І. І. у травні 2000 року 

як підозрюваного у кримінальній справі по організації групою господарських 

товариств «ТОП-Сервіс», якою керував Шагін І. І. озброєної банди з метою 

вбивства державних службовців і підприємців, які начебто заважали 

діяльності цієї групи, прокуратурою м. Києва було проведено прес-

конференцію, яку широко висвітлювали засоби масової інформації. 

У одній з місцевих газет «Сегодня» було опубліковано статтю під 

назвою «У столиці заарештовано банду кілерів», де повідомлялось про таке: 

«Прокурор Києва Ю. Г., його перший заступник В. Ш. та перший заступник 

начальника столичної міліції розповіли журналістам про арешт чотирнадцяти 

членів банди, яка орудувала в місті з 1997 року. Як основний замовник, за 

твердженням правоохоронців, підозрюється директор однієї із структур 

«Топ-сервісу» Ігор Шагін. Його звинувачують у восьми «замовленнях», 

включно із замовленнями вбивства. За виконання злочинів Шагін передав 

спільникам близько 100 000 доларів готівкою. Прокурор Києва акцентував 

увагу на тому, що «замовлені» посадові особи переслідувалися бандитами 

виключно за те, що сумлінно виконували службові обов’язки, а це 

суперечило планам структури, очолюваної Шагіним…» [206]. 

Того самого дня в щоденній газеті «Факты и Комментарии» було 

опубліковано статтю під заголовком «Вперше в Києві заарештовано 

організовану групу вбивць, яка виконувала замовлення на усунення 

державних чиновників». У статті повідомлялося таке: «Учора під час 
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брифінгу прокурор Києва повідомив журналістам, що... викрито серію 

замовних вбивств і замахів на вбивство... Заарештовано чотирнадцять членів 

[організованого злочинного] угруповання, яке брало участь у вчиненні цих 

злочинів: шість  кілерів, три посередники, чотири замовники і постачальник 

зброї. Серед заарештованих і керівник банди - один з директорів відомої 

торговельної фірми ТОВ «ТОП-Сервіс» Ігор Шагін. Кілери зізналися, що 

саме він був замовником замахів...» 

Тобто, хоча в цьому випадку інформація про Шагіна І. І. як винного у 

вчиненні злочину була опублікована у газеті, порушення презумпції 

невинуватості відбулося саме через прокурора, так як журналіст лише 

цитував слова, що вже були сказані на загал. 

За результатами розгляду було встановлено порушення презумпції 

невинуватості (п.2 ст. 6 Конвенції) та присуджено до виплати 2 000 євро 

моральної шкоди заявникові І. І. Шагіну (Додаток В). 

У рішенні по справі «Грабчук проти України», Європейським судом 

було констатовано порушення Україною презумпції невинуватості. 

Обставини полягали в тому, що 14 лютого 1995 року проти заявниці було 

порушено кримінальну справу за фактом розкрадання державного майна, а 

вже 6 червня 1995 року – розкрадання державного майна в особливо великих 

розмірах і того ж дня її було заарештовано. 

Проте, 26 грудня 1997 року кримінальну справу заявниці було закрито 

слідчими органами на стадії досудового розслідування частково через 

недоведеність її участі у вчинені злочину та частково у зв’язку із закінченням 

строків давності. Слідчим по даній справі не було доведено, що саме 

заявниця здійснювала розкрадання , проте він дійшов висновку, що її дії 

можуть бути класифіковані як халатність (за попереднім Кримінальним 

кодексом України – ст. 167). Але, враховуючи те, що строк давності 

притягнення до відповідальності заявниці минув, кримінальну справу за цим 

обвинуваченням теж було закрито[48]. 
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Заявниця абсолютно не погоджувалася із висновками слідчого щодо її 

звинувачення у розкраданні державного майна, тому вона звернулася до 

Володимир-Волинського районного суду із скаргою. В ході судового 

розгляду скаргу було задоволено. Судом було зазначено, що кримінальну 

справу може бути закрито за нереабілітуючих обставин лише за згодою 

обвинуваченої особи. Оскільки заявниця ніколи не погоджувалася на 

закриття справи на цій підставі,розслідування слід було продовжити. Справу 

було відправлено на новий розгляд. 

4 грудня 2000 року кримінальну справу проти заявниці було закрито за 

недоведеністю її участі у вчиненні злочину. В той же час у постанові про 

закриття кримінальної справи проти заявниці слідчий зазначив, що суди 

скасували попередні постанови про закриття кримінальної справи за 

нереабілітуючих підстав, оскільки заявниця не погоджувалась. Відповідно 

слідчий дійшов такого висновку: «В діях Марії Михайлівни Грабчук є склад 

злочину, передбачений статтею 167 Кримінального кодексу України, тобто 

халатність, у вчиненні якого вона визнала себе винною. Враховуючи, що з 

моменту вчинення нею даного злочину минули строки давності притягнення 

до кримінальної відповідальності, кримінальна справа за статтею 167 

Кримінального кодексу України не може бути порушена у зв’язку із 

закінченням строків давності».  

Це рішення знову ж було оскаржене Грабчук М. М. до суду. Проте, 

висновок слідчого було підтримано Володимир-Волинським місцевим судом, 

який у своєму рішенні зазначив: «Як вбачається з матеріалів кримінальної 

справи щодо Грабчук М. М. і постанови начальника слідчого відділення 

Володимир-Волинського МВ УМВСУ у Волинській області від 4.12.2000 р., 

в діяннях Грабчук М. М. вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 167 

Кримінального кодексу України, і що у вчиненні злочину вона визнала себе 

винною». 

Проте, ми чітко бачимо порушення як слідчим, так і суддею засади 

презумпції невинуватості, адже провадження у Володимир-Волинському суді 
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не було кримінальним за своєю суттю так як у діяннях Грабчук М. М. 

відсутні всі ознаки злочину, що було підтверджено висновком слідчого. На 

основі цього, Європейським судом було винесено рішення про порушення 

презумпції невинуватості стосовно заявниці та присуджено Україні сплатити 

1 000 євро моральної компенсації. 

Досить цікава справа була розглянута Європейським судом за заявою 

Довженко С. І. проти України, яку він подав до суду 11 жовтня 2003 року. 

Заявник скаржився про порушення норм як внутрішнього, так і міжнародного 

законодавства, в тому числі – і п. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод (порушення презумпції невинуватості). Обставини 

справи полягали в тому, що 19 травня 2002 року заявника було затримано за 

підозрою у вчиненні кількох вбивств. У ході проведення судового засідання 8 

вересня 2003 року, Довженка С. І. було визнано винним у вчиненні 

сімнадцяти вбивств та інших менш тяжких злочинів та було призначено 

покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.  

Незадовго після його затримання, в засобах масової інформації почала 

з’являтися інформація про обставини цієї резонансної справи. Так, 28 травня 

2002 року газета, «Салон Дону і Басу», опублікувала повідомлення про прес-

конференцію, проведену керівником Маріупольського МВ УМВС України в 

Донецькій області. Згідно з цією публікацією, у зв’язку з ходом розслідування 

серії вбивств, керівник Маріупольського МВ УМВС України заявив, що 

міліція затримала «особу, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів 

із використанням вогнепальної зброї», а також наголосив, що розголошувати 

будь-яку іншу інформацію про хід розслідування є недоречним [56]. 

Фактично, аналізуючи публікацію, порушення презумпції у даному випадку 

не було, адже чітко зазначено, що особа підозрюється у вчиненні злочину, а 

не є злочинцем. 

Проте, 8 червня 2002 року газета «Приазовский рабочий» опублікувала 

резюме іншої прес-конференції керівника Маріупольського МВ УМВС 

України з приводу затримання заявника. Журналіст, який був автором статті 
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про прес-конференцію, називав заявника його справжнім ім’ям і навів деякі 

уривки з виступу керівника слідчого підрозділу. Зокрема, говорячи про те, хто 

може були наступними жертвами затриманого, висловлювання було 

процитовано таким чином: «Ними будуть співпрацівники міліції та інші. Але 

в цьому відношенні ми можемо довіряти лише словам злочинця. І в мене є 

сумніви щодо багатьох його висловлювань...» [56]. 

11 грудня 2002 року той самий журналіст повідомив у газеті 

«Приазовский рабочий», що перше слухання у справі заявника мало 

відбутись у той день. Він зазначив, що органи міліції завжди наполягали на 

відсутності у заявника спільників, у той час як в останньому інтерв’ю 

начальник УМВС України в Донецькій області, висловив іншу думку. 

Журналіст повідомив наступне: «На початку липня начальник УМВС 

України в Донецькій області заявив в офіційному прес-релізі, що Довженко 

просто – цитуючи його слово в слово – «один з членів злочинного 

угрупування, яким було вчинено ряд вбивств...». Надалі кримінальне 

провадження щодо заявника широко висвітлювалось цим журналістом у 

низці його публікацій, деякі з яких містили фото заявника. 

Європейський суд з прав людини все ж встановив, що деякі з 

висловлювань працівників правоохоронних органів містили порушення 

презумпції невинуватості, що не могло не позначитися  негативно на правах 

Довженка С. І., гарантованих Конституцією України та чинним 

законодавством. 

Все ж таки, суд дійшов висновку , що ри оцінці змісту висловлювань, 

що розглядаються, достатньо відзначити, що в газетній статті від 8 червня 

2002 року затриманий згадувався як «злочинець» без будь-яких застережень. 

Така оцінка, надана високопоставленим працівником міліції, сприймалась як 

встановлений факт і прирівнювалась до заяви про вину заявника у вчиненні 

злочину, в якому він підозрювався. Ця заява передувала оцінці відповідних 

фактів компетентним судовим органом і спонукала громадськість вважати 

заявника винним до того, як його вина була доведена відповідно до закону 
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[56]. Тому, дійсно мало місце порушення права заявника на презумпцію 

невинуватості. 

Ще одна справа, де було доведено порушення презумпції невинуватості 

– це справа «Буткявічус проти Литви» [35]. Вона була порушена за скаргою 

громадянина Литви Аудрюса Буткявічуса, який займав високу посаду 

міністра оборони Литви. Заявник був затриманий 12 серпня 1997 р. у готелі 

співробітниками органів безпеки і прокуратури під час передачі йому 

конверта з 15 000 доларів США одним із керівників нафтової компанії, яка 

потрапила у скрутне положення. Дана особа також після затримання 

повідомила, що А. Буткявічус вимагав 300 000 тисяч за свою допомогу у 

закритті кримінальної справи стосовно великої заборгованості цієї компанії. 

На основі ордеру судді Вільнюського суду гр. Буткявічус був заарештований, 

так як суддя дійшов висновку, що підозрюваний може впливати на показання 

свідків, використовуючи засоби масової інформації. 

Згодом, незадовго після його затримання, генеральний прокурором 

Литви по справі А. Буткявічуса було надане інтерв’ю засобам масової 

інформації.  

І уже 14 серпня 1997 р. в одній із найпопулярніших щоденних газет 

«Lietuvos Rytas» була надрукована стаття під назвою: «За словами прокурора, 

спроба члена парламенту виправдатись – марна справа», де було зазначено: 

«Генеральний прокурор підтвердив, що у справі наявні достатньо вагомі 

докази винуватості А. Буткявічуса» [35].  

Ще в одному із журналів «Lietuvos Rytas» зазначено, що представник 

сейму не сумнівається у вині Буткявічуса. Відповідаючи на питання, 

сумнівається чи ні втому, що Буткявічус отримав хабар, прокурор сказав: 

«Базуючись на наявних у мене матеріалах, я не маю абсолютно ніяких 

сумнівів…». В іншій із газет також було процитовано прокурора, який 

зазначив: «Я кваліфікую цей злочин як замах на шахрайство». І таких 

випадків було декілька. 
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За результатами розгляду скарги А. Буткявічуса, Європейським судом 

було винесено рішення на користь заявника, де зафіксовано порушення       

п.1 ст.5, п.4 ст. 5 та п.2 ст. 6 Конвенції та присуджено державі Литва 

виплатити 5 700 євро морального збитку та 2 900 євро судових витрат. Ця 

справа ще раз підтверджує наявність і реальну дію презумпції невинуватості 

стосовно особи, щодо якої ще не винесено остаточного судового рішення про 

її винуватість. Європейський суд ще раз наголосив на важливості державним 

посадовим особам добирати слова, даючи прес-конференції чи інформуючи 

громадськість ще до судового розгляду справи та винесення судового 

рішення незалежним та безстороннім судом. Тому, дотримуючись презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини, необхідно розрізняти заяви 

про те, що когось лише підозрюють у вчиненні злочину та обвинувальні 

заяви про вчинення злочину саме цією особою, зроблені за відсутності 

обвинувального вироку суду. 

Досить багато справ було розглянуто Європейським судом щодо 

порушення презумпції винуватості представниками засобів масової 

інформації. Це справи, коли преса чи громадяни своїми висловлюваннями 

принижували репутацію судді, завдавали шкоди авторитету правосуддя 

(суду), поширювали інформацію, що підривала презумпцію невинуватості та 

право на справедливий судовий розгляд обвинувачених у злочинах. 

Європейський суд, розглядаючи конкретні справи, не лише виносить рішення 

у цій справі, але й формулює у рішеннях принципи, які мають 

застосовуватися як цим судом, так і іншими національними судами (зокрема 

українськими). 

Пан Дю Рой працював головним редактором журналу L’Evеnement du 

Jeudi, а пан Малорі працював журналістом цього ж видання. У 1993 році 

журнал опублікував статтю під назвою «Санакотра»: ліві наводять порядок у 

своєму домі». Стаття була особливо критичною щодо пана Мішеля Ганьйо, 

колишнього голови «Санакотри» (національної компанії з будівництва 

будинків для робочих). Також повідомлялося, що нове керівництво компанії 
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висунуло кримінальні звинувачування проти п. Ганьйо за зловживання 

власністю компанії. З ініціативи п. Ганьйо проти заявників було порушено 

кримінальну справу, пізніше їх було визнано винними у розголошенні 

інформації про те, що приватна особа висунула кримінальні обвинувачування 

та подала заяву про приєднання до справи як цивільної сторони. Їм було 

присуджено штраф у розмірі 3 000 французьких франків кожному, а також 

компенсацію моральної шкоди на користь пана Ганьйо. Місцевий суд вказав 

у рішенні, що заборона на поширення інформації була спрямована на 

гарантування презумпції невинуватості та на унеможливлення будь-якого 

стороннього впливу на судочинство.  

Таким чином обмеження, на думку французького суду, було 

необхідним у демократичному суспільстві для «захисту репутації та прав 

інших, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації та для 

підтримки авторитету та безсторонності суду». 

У Страсбурзі п. Дю Рой та п. Малорі стверджували, що для 

кримінальних справ, у яких приватна особа приєднується як цивільна 

сторона, існувала повна заборона на повідомлення навіть самого факту 

звернення до суду з цивільними вимогами. Вони вважали, що така абсолютна 

заборона є надмірною та недемократичною [57].  

Європейський суд вказав, що «журналісти, які висвітлюють 

кримінальні процеси, що ще не завершились, мають впевнитися, що вони не 

переходять певні рамки, встановлені в інтересах правосуддя, і що вони 

поважають право обвинуваченого на презумпцію невинуватості».  

Однак у цій справі суд звернув увагу на те, що заборона поширювати 

інформацію була повною. Вона не враховувала можливі випадки, коли 

поширення інформації про кримінальну справу було в інтересах суспільства, 

як у цій справі щодо публічної особи, підозрюваної у зловживанні своїм 

становищем на посаді директора державного підприємства. На цих підставах 

шістьма голосами проти одного Європейського суду встановив у діях 

Франції порушення ст. 10 Європейської конвенції. 
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Газета Liberation, у якій Патрісія Тураншо працює журналістом, а 

Сержио Жулі – редактором, опублікувала статтю про вбивство молодої 

дівчини шляхом завдання численних ножових поранень. На момент 

публікації кримінальне розслідування тривало. У слідства було двоє 

головних підозрюваних: хлопець B. віком 19 років та дівчина A. віком 17 

років. Обидва звинувачували один одного, однак хлопець був на волі, тоді як 

дівчина перебувала у слідчому ізоляторі. Опублікована стаття описувала 

обставини вбивства та стосунки між двома підозрюваними до вбивства. Тут 

було відтворено витяги з заяв, які зробила А. в поліції та перед слідчим 

суддею, та коментарі В., які містилися в матеріалах справи або були записані 

під час інтерв’ю, яке він дав п. Тураншо.  

Заявників було притягнуто за французьким законодавством до 

кримінальної відповідальності за передрук документів, які знаходилися у 

матеріалах справи під час розгляду справи судом (тобто на стадії слідства). 

Хоча заявники й не заперечували, що цитати, які з’явилися в газеті, ідентичні 

матеріалам справи, вони стверджували, що ніколи не бачили матеріалів 

справи, а базувалися виключно на інтерв’ю підозрюваного В.  

Суд першої інстанції зобов’язав журналіста та редактора сплатити по 

10 000 французьких франків (близько 1500 євро), однак апеляційний суд 

відстрочив сплату штрафу. Тим часом А. було засуджено до 8 років 

позбавлення волі за вбивство, а В. отримав 5 років за залишення людини в 

небезпеці.  

Заявники стверджували у Страсбурзі, що їхнє кримінальне покарання 

порушувало ст. 10 Європейської конвенції. Суд спершу встановив, що 

обмеження свободи слова було передбачено законом та переслідувало 

легітимну мету захисту «репутації та прав інших» та «підтримки авторитету 

та незалежності правосуддя». Далі суд оцінював, чи було обмеження 

необхідним у демократичному суспільстві. Суд вказав: «Тоді, коли слідство 

ще не зробило ніяких висновків щодо вини А. та В., стаття базувалася на 
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версії подій, яку представив В., опитаний журналісткою. Ця версія була 

протилежною версії неповнолітньої А., яка перебувала під вартою»[176].  

На думку Європейського суду, обґрунтування, яке дали французькі 

суди на виправдання втручання у свободу слова, були «належними та 

релевантними» для цілей ч. 2 ст. 10 Європейської конвенції. Суди звернули 

увагу на шкідливі наслідки виходу в світ публікації для захисту репутації та 

прав А. та В. і для їхнього права на презумпцію невинуватості, а також для 

авторитету та незалежності правосуддя, зважаючи на можливий вплив 

публікації на присяжних засідателів (members of a lay jury). 

Європейський суд вирішив, що інтерес заявників у поширенні 

інформації стосовно ходу кримінального розслідування і вини підозрюваних, 

поки розслідування ще тривало, а також інтерес суспільства в отриманні 

такої інформації не були достатніми для того, щоб переважити наведені вище 

аргументи. З цих міркувань Суд вирішив, що порушення прав заявників за ст. 

10 не було. 

У двох наведених прикладах справ ми бачимо абсолютно різні рішення 

стосовно того, яку інформацію може бути дозволено поширювати щодо 

справ, що перебувають на етапі розслідування. Одна з причин різного 

рішення є те, що у справі Дю Рой та Малорі йшлося про зловживання 

державною власністю та про публічну особу, тоді як у справі Тураншо та 

Жулі журналісти хоча й писали про резонансне вбивство молодої дівчини, 

однак підозрювані були пересічними громадянами, крім того одна з них була 

неповнолітньою. Не дивно, що в останній справі Європейський суд вирішив, 

що на момент слідства права підсудних переважали права суспільства на 

отримання інформації та права журналістів на її поширення. 

Досить часто журналісти натрапляли на юридичну проблему, коли 

готують матеріали про корупцію, інші службові злочини та злочини, вчинені 

високими посадовими особами. Подаючи такі матеріали суспільству, преса 

виконує важливу функцію вартового демократії. Однак особи, проти яких 

спрямовано матеріали, дуже часто намагаються заборонити журналістам 
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робити публікації. Їхній аргумент у боротьбі проти журналістів: «Ви не 

можете стверджувати, що ми вчинили якісь дії, які є кримінально караними, 

або називати нас злочинцями, хабарниками, корупціонерами, якщо це не 

підтверджено відповідним судовим рішенням у кримінальному 

провадженні».  На жаль, такі аргументи часто сприймають і українські суди. 

Якщо прийняти таку логіку, то право преси інформувати про зловживання 

влади буде суттєво підірвано.  

Принцип презумпції невинуватості є обов’язковим не лише для органів 

досудового розслідування чи судів, а й для будь-яких інших суб’єктів 

владних повноважень. При цьому поширюється він не лише на прийняття 

такими суб’єктами певних рішень, а й на публічні висловлювання певних 

посадових осіб.  Зокрема, в рішенні у справі «Аллене де Рібемон проти 

Франції», де заявник скаржився на порушення презумпції невинуватості 

міністром внутрішніх справ, який зробив публічну заяву з твердженням про 

винуватість заявника, суд вказує на наступне. «Заява про винуватість, з однієї 

сторони, спонукала громадськість повірити в неї, а з іншої – випереджало 

оцінку фактів справи компетентними суддями. Отже, порушення статті 6 п. 2 

мало місце» [3].  

Таким чином, жодна посадова особа не може навіть називати людину 

винуватою, підміняючи таким чином «доведення вини відповідно до закону», 

тобто перебираючи на себе функцію судді. 

Принцип презумпції невинуватості має на меті захист прав та інтересів 

особи, щодо якої проводиться розслідування. Серед цих прав та інтересів 

підозрюваного, обвинуваченого особливе значення мають цивільно-правові, 

а саме його особисті немайнові права – недоторканість гідності, честі та 

ділової репутації.  Зміст принципу презумпції невинуватості знайшов своє 

відображення у Цивільному кодексі України. Так, у ч. 4 ст. 296 ЦК України 

зазначено, що ім’я фізичної особи, яка затримана, підозрюється чи 

обвинувачується у вчиненні злочину може бути обнародуване лише у разі 

набрання законної сили обвинувальним вироком суду [198]. Тому можна 
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говорити і про цивільно-правову складову цього принципу кримінального 

судочинства. 

Презумпція невинуватості безпосередньо впливає на процес 

доказування, перекладаючи тягар доведення вини на сторону обвинувачення. 

Цей принцип не надає безпосередніх гарантій вимагати відшкодування 

шкоди, заподіяної незаконним кримінальним переслідуванням, проте 

значним чином зменшує випадки заподіяння такої шкоди, адже органи 

розслідування не можуть дозволити собі обвинувачувати особу, про вину 

якої свідчить недостатній обсяг доказів. Тому, головною функцією 

презумпції невинуватості є попередження незаконного, необґрунтованого 

притягнення будь-якої особи до кримінальної відповідальності. 

Отже, правозастосовна практика Європейського Суду з прав людини, 

яка в нашій державі є джерелом права та має вищу, порівняно з національним 

законодавством, юридичну силу є важливою для України з точки зору 

конкретизації положень щодо презумпції невинуватості. Адже у своїх 

прецедентних рішеннях, Європейський суд виробив критерії, за якими 

поведінка державних органів буде вважатися порушенням презумпції 

невинуватості, а, отже, і порушенням державою Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод. З часу приєднання України до 

Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

на жаль, Європейським судом було розглянуто тисячі заяв проти України, в 

тому числі рішень, що стосуються порушення презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини. 
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3.3 Реформування та напрями вдосконалення кримінального 

процесуального законодавства України в межах реалізації презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини з урахуванням 

міжнародного досвіду 

 

Дотримання прав і свобод людини при проведенні досудового 

розслідування є одним з пріоритетних напрямків реформування 

кримінального процесуального законодавства. Реформа кримінальної 

юстиції, яка активно проводиться в Україні ще з 2008 року, а також 

прагнення нашої держави до євроінтеграції передбачають узгодження 

національного законодавства з міжнародними демократичними стандартами. 

Слід зазначити, що нормативний зміст досліджуваної засади 

кримінального провадження не обмежується загальними положеннями 

кримінального процесуального законодавства, а тому до його складових 

елементів можна також віднести такі: ніхто не зобов’язаний доводити свою 

винуватість у вчиненні злочину, або менший ступінь вини, або наявність 

обставин, які виключають кримінальну відповідальність особи. А тому 

обов’язок доведення винності особи покладено на органи досудового 

слідства, прокурора, а у справах приватного обвинувачення  - на потерпілого 

або його представника; забороняється перекладати обов’язок доведення вини 

на обвинуваченого, а також домагатися його показань шляхом насильства, 

погроз та іншими незаконними методами; обвинувачення не може 

ґрунтуватися на припущеннях, а також на доказах, одержаних незаконним 

шляхом; усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь;  

заперечення обвинуваченим своєї вини не повинне розцінюватися як 

обставина, що обтяжує відповідальність. Зізнання обвинуваченого може бути 

покладене в основу вироку лише за умови підтвердження його іншими 

доказами в сукупності; затримання особи як підозрюваної чи притягнення її 

до участі у справі як обвинуваченого, застосування до неї запобіжного 

заходу, в тому числі взяття під варту, не повинні розцінюватися як доказ її 
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вини або покарання винного; визнати особу винною у вчиненні злочину може 

тільки суд; до офіційного визнання обвинуваченого винним з ним не можна 

поводитися як із винним, а також публічно, в засобах масової інформації, в 

офіційних документах стверджувати про таку вину [88, c. 163-166].  

Також у разі скасування вироку суду як неправосудного держава 

відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним 

засудженням. Презумпція невинуватості при правильному її розумінні й 

застосуванні виключає упередженість, односторонній обвинувальний підхід 

при розслідуванні й вирішенні кримінальних справ, вона не допускає 

необдуманих і ситуативних рішень про залучення громадян як 

обвинувачуваних. Вона вимагає дбайливого ставлення до особи, відгороджує 

її від помилкової обмови, необґрунтованої підозри, сприяє тому, щоб 

кримінально-процесуальні заходи примусу застосовувалися тільки до тих, 

хто не дотримує закону, загрожує суспільству й порушує правопорядок. 

Звичайно, без презумпції невинуватості працівникам органів дізнання та 

досудового слідства працювати, здавалося, було б набагато легше, простіше, 

швидше, але це лише спрощене бачення: втрата живого почуття дійсності, 

звичка до трафаретної діяльності, байдуже ставлення до долі людини, що 

залежить від результату вирішення кримінальної справи, тощо коли 

кримінальні справи здаються схожими один на одного, не помічаються їх 

індивідуальні риси. Щоб усунути вказані негативні явища, власне, і діє у 

кримінальному процесі принцип презумпції невинуватості [88, c. 164]. 

Питання дотримання прав людини під час розслідування кримінальних 

правопорушень є пріоритетним у діяльності правоохоронних органів. 

Суспільство зацікавлено в захищеності прав та законних інтересів будь-якої 

особи, залученої до сфери дії кримінального провадження від незаконного, 

необґрунтованого обвинувачення, засудження, обмеження її прав та свобод. 

Для того, щоб більш детально розкрити питання реформування 

кримінального процесуального законодавства в межах реалізації презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини, необхідно визначити 
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поняття кримінальної юстиції, як реального справедливого правосуддя щодо 

гарантування презумпцій в кримінальному провадженні.  

Аналіз публікацій вчених показує на те, що визначенню поняття 

«кримінальна юстиція» приділялося багато уваги вчених-правознавців та 

практиків. Проте, на законодавчому рівні, що є на нашу думку проблемою, 

яка потребує вирішення, такого поняття не закріплено. 

Так, О. Кальман та О. Чикіна під терміном кримінальна юстиція 

розуміють діяльність тих державних органів, які безпосередньо ведуть 

кримінальний процес, залучають чи допускають до нього інших суб’єктів 

цього важливого виду державної діяльності [70, с. 33]. 

На думку С. Ківалова, до кримінальної юстиції належать лише органи 

правосуддя, що діють у сфері кримінального судочинства [75, с. 7]. 

В. П. Півненко, в свою чергу, зазначає, що під терміном «кримінальна 

юстиція України» реформатори повинні розуміти систему державних 

правоохоронних органів, що діє виключно у сфері кримінального 

судочинства [141, с. 24]. 

Для Ю. Кравченко, кримінальна юстиція як соціальна система об’єднує 

ті функції суду, прокуратури, органів внутрішніх справ, служби безпеки, 

міністерства юстиції, адвокатури й установ, які пов’язані з виявленням, 

розкриттям, розслідуванням і судовим розглядом кримінальних справ, 

виконанням покарання, яке призначено судом [89, с. 168]. 

У свою чергу, О. М. Литвинов зазначає, що органи кримінальної 

юстиції – це органи прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки, митні 

органи, органи охорони державного кордону, органи Державної податкової 

служби, органи виконання покарань [105, с. 251]. При цьому, базисом 

кримінальної юстиції є Міністерство внутрішніх справ [200, с. 168]. 

На переконання С. Г. Міщенка, кримінальна юстиція – це активна 

державно-правова система спеціально уповноважених органів і їх діяльності, 

яка відіграє провідну роль у забезпеченні спеціальної протидії злочинності, 

оскільки безпосередньо реагує на злочинні вияви кримінально-правовими, 
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кримінально-процесуальними та спеціально кримінологічними засобами 

[125, с. 9]. 

С. В. Валов під кримінальною юстицією розуміє органічно цілісне та 

спеціалізоване суспільно-державне утворення, частина системи соціально-

правового контролю, представлена об’єктивно спричиненою й історично 

сформованою сукупністю взаємозалежних і взаємозумовлених функцій, 

реалізованих відповідними суб’єктами в правовому порядку та 

організаційних формах з метою забезпечення в межах наявних у них сил і 

засобів правового контролю над злочинністю і комплексного правового 

захисту охоронюваних державою суспільних відносин від винних у 

порушеннях кримінально-правових заборон [36]. 

Відсутність чіткого, закріпленого законодавством визначення 

зумовлює негативні тенденції в розумінні та правозастосуванні. 

Кандидат юридичних наук, колишній Голова Комітету Верховної Ради 

України з питань правової політики С. Г. Міщенко, розглядаючи актуальні 

питання ролі кримінальної юстиції в протидії злочинності, виокремлює такі 

ознаки кримінальної юстиції: 

- до її складу входять державні правоохоронні органи, організаційно не 

зараховані до однієї управлінської структури; 

- структурні елементи кримінальної юстиції об’єднані однорідністю 

цілей, завдань і характеру їхньої діяльності; 

- зміст кримінальної юстиції становить організована за функціональним 

принципом процесуальна діяльність уповноважених державних органів 

(суб’єктів), яка регламентується кримінальним та кримінально-

процесуальним законодавством і спрямована на реалізацію публічної 

державної функції протидії злочинності; 

- є складовою системи протидії злочинності в широкому сенсі 

розуміння поняття «протидія» як комплексу загальносоціальних і спеціально 

кримінологічних заходів запобігання злочинним виявам та реагуванню на 

них; 
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- включає органи, які відповідно до чинного кримінального та 

кримінального процесуального законодавства, наділені повноваженнями 

щодо спеціального кримінологічного запобігання злочинам, а також їх 

розкриття та розслідування, нагляду за додержанням і виконанням законів у 

процесі їх здійснення, забезпечення справедливого й неупередженого 

розгляду справ у розумні строки, щоб кожна особа, яка вчинила злочин, була 

справедливо покарана та жодна невинна особа не була засуджена [113, с. 8, 

16].  

Існують ще багато інших поглядів і думок з приводу тлумачення 

терміна «кримінальна юстиція». Так, В. Бож’єв до кримінальної юстиції 

відносить усі органи, які повною мірою або частково здійснюють свою 

діяльність у зв’язку із злочинністю [179, с. 16].  

Ми вважаємо, що кожне з цих трактувань поняття «кримінальна 

юстиція» має право на життя. Проте, слід зробити зауваження, що в деяких з 

них не враховано те, що у Концепції реформування кримінальної юстиції 

(про яку йтиме мова нижче) законодавець визначив поняття «система 

кримінальної юстиції». 

Так, система кримінальної юстиції – кримінальне, кримінально-

процесуальне та кримінально-виконавче законодавство, а також органи та 

установи кримінальної юстиції, які розглядають кримінальні справи, інститут 

державних обвинувачів (прокуратура), органи, наділені повноваженнями 

проводити досудове розслідування, органи та установи виконання 

кримінальних покарань, адвокатура [86]. 

Тобто, із зазначеного визначення ми можемо побачити доволі 

розгалужену систему органів кримінальної юстиції, до яких належать як 

судові, так і правоохоронні органи, що здійснюють розслідування та розгляд 

кримінальних правопорушень, а також – адвокатура, яка представляє захист 

підозрюваних (обвинувачених) осіб на стадії як досудового, так і судового 

розгляду справи. 
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На основі аналізу думок вчених слід зробити висновок про те, що 

кримінальна юстиція – це завжди комплекс взаємопов’язаних структур, які 

своїм завданням мають: 

- фіксацію інформації про скоєне або підготовлене злочин; 

- проведення досудового розслідування, в тому числі -  пошук осіб, які 

вчинили злочин та доказів їх вини чи невинуватості; 

- забезпечення нагляду за законністю процесуальних дій і рішень; 

- підтримання обвинувачення та здійснення захисту осіб, які 

підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні кримінального 

правопорушення; 

- розгляд та вирішення кримінального провадження по суті; 

- контроль за правильністю, законністю виконання вироку суду та 

відбування покарання за скоєне. 

Змістом кримінальної юстиції є організована процесуальна діяльність 

уповноважених державних органів (суб’єктів), що регламентується 

кримінальним та кримінально-процесуальним законодавством і спрямована 

на реалізацію публічної державної функції – протидії злочинності. За своїм 

характером зазначена діяльність є сукупністю зусиль, спрямованих на 

протидію злочинності за двома напрямами: 

1) правове реагування на вчинені кримінальні правопорушення;  

2) запобігання вчиненню новим кримінальним правопорушенням. 

Деякі інші засоби протидії злочинності, які використовуються 

правоохоронними органами, наприклад оперативно-розшукова діяльність, 

координація правоохоронних зусиль, судово-експертна діяльність, виконання 

покарань тощо, виходять за межі власне кримінальної юстиції, але тісно з 

нею пов’язані. 

Характерним для змісту діяльності правоохоронних органів є те, що її 

здійснюють державні органи, організаційно не віднесені до однієї 

управлінської структури. Але однорідність цілей, завдань та характер 

вказаної сфери правоохоронної діяльності об’єднує цю частину державного 
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правоохоронного апарату в самостійну систему. При цьому відносини між 

органами (суб’єктами) кримінального провадження регламентуються 

винятково кримінальним процесуальним законодавством. Цілісність 

зазначеної системи забезпечується не жорсткими організаційно-

управлінськими відносинами, а суто функціональними і процесуальними 

залежностями. Такий механізм забезпечує суб’єктам правоохоронних органів 

незалежність при прийнятті процесуальних рішень, їх підкорення лише 

закону [125]. 

Отже, за характером своєї діяльності, однорідністю цілей і завдань у 

процесі виконання публічної функції протидії злочинності кримінально-

правовими, кримінально-процесуальними та спеціально-кримінологічними 

засобами правоохоронні органи утворюють цілісність, яка повністю 

відповідає основним теоретичним вимогам щодо соціальних систем [125]. 

На жаль, жодний міжнародно-правовий документ не дає 

характеристики оптимальної інституційної моделі правоохоронних органів. 

У будь-якій країні це питання вирішується індивідуально відповідно до 

традицій, особливостей організації органів державної влади і конкретних 

завдань системи кримінальної юстиції [132, c. 166]. 

У науковій юридичній науці представлено кілька теоретичних моделей 

системи кримінальної юстиції, що розрізняються за базисними елементами 

(за органами, функціями, методами діяльності), їх приналежністю 

(суспільству й державі або тільки державі), характером зв’язків між ними 

(ієрархічні або децентралізовані), а саме:  

1) функціонально-суб’єктна децентралізована державна модель органів 

кримінальної юстиції (В. М. Кудрявцев) [100] або суспільно-державна (І. Б. 

Михайловська) [183];  

2) державна ієрархічна суб’єктно-функціональна (Г. Г. Зуйков) [65]; 

3) динамічна суспільно державна функціонально-суб’єктна (С. Є. 

Віцин) [40];  

4) функціонально-суб’єктна (Т. Г. Морщакова) [129]. 
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З часів здобуття Україною незалежності, відбулося багато докорінних 

змін в різних сферах суспільного життя. Держава в особі уповноважених 

органів постійно намагається покращити життя громадян шляхом проведення 

різного роду реформ, які спрямовані удосконалити ту чи іншу сферу. 

Практика показала, що досить велика кількість проблем і неузгодженостей з 

нормами міжнародного права міститься саме у сфері кримінальної юстиції. 

Тому, її реформа є нагальною для України як країни, яка має намір стати 

членом Європейського Союзу. Адже, однією із умов вступу України є 

приведення внутрішнього законодавства у відповідність із міжнародним. 

Основним актом, що закріплює норми, які передбачають реформування 

системи кримінальної юстиції в України є Концепція реформування 

кримінальної юстиції України, затверджена Указом Президента України від 8 

квітня 2008 року та прийнятий на основі Концепції План заходів щодо 

реалізації Концепції реформування кримінальної юстиції України, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 

2008 року [142].  

Завданням Концепції є створення науково обґрунтованої 

методологічної основи, визначення змісту та напрямів реформування 

системи кримінальної юстиції, зокрема:  

- гуманізація кримінального законодавства;  

- удосконалення кримінальних процесуальних норм і суміжного 

законодавства, в тому числі з урахуванням світового досвіду;  

- перебудова організаційно-функціональної структури кримінальної 

юстиції відповідно до норм реформованого законодавства;  

- посилення захисту прав та інтересів потерпілих, гарантоване 

відшкодування завданої злочином шкоди;  

- розвиток інституту пробації та розширення застосування відновних 

процедур і примирення.  

Нові підходи у сфері кримінальної відповідальності та кримінального 

судочинства мають кардинально змінити умови забезпечення прав людини, 
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сформувати переконаність особи й суспільства в дієвості принципу 

верховенства права, підвищити рівень довіри громадян України до інститутів 

влади загалом і до органів та установ системи кримінальної юстиції зокрема.  

Кримінальне судочинство має забезпечувати неухильне дотримання 

прав особи в ході діяльності органів досудового розслідування та судів 

відповідно до вимог Конституції України та міжнародних договорів щодо 

прав людини, зокрема Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод з урахуванням її тлумачення Європейським судом з прав людини [86].  

У даній Концепції також вказано на недоліки кримінальної юстиції та 

кроки, які необхідно здійснити для її реформування. Законодавець досить 

чітко підкреслив, що «існуюча система кримінальної юстиції не повною 

мірою відповідає новим суспільним відносинам, що склалися в Україні, і не 

забезпечує належного стану правопорядку, ефективного захисту осіб, 

суспільства та держави від небезпечних посягань на соціальні цінності, права 

і законні інтереси». Ми повністю підтримуємо ці слова, адже враховуючи 

постійно зростаючий рівень злочинності в Україні, має бути створена така 

система кримінальної юстиції, яка б відповідала всім міжнародним 

стандартам і гарантувала кожній особі дотримання її прав, в тому числі і 

однієї із фундаментальних засад кримінального провадження – презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини. 

Розглянувши у попередніх розділах питання презумпції невинуватості 

та забезпечення доведеності вини та її дії на різних стадіях розслідування і 

розгляду справи, ми можемо виділити низку проблематичних питань, які 

необхідно вирішити для реформування кримінальної юстиції, в тому числі й 

у сфері дотримання презумпції невинуватості та забезпечення доведеності 

вини. 

Так, у сфері діяльності органів кримінальної юстиції (особливо, органів 

досудового розслідування, прокуратури, суду), основними проблемами є:  

1) недосконалість чинного кримінального, кримінально-

процесуального та кримінально-виконавчого законодавства; 
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2) занадто розгалужена система органів кримінальної юстиції, між 

якими досить часто виникають непорозуміння з питань взаємодії; 

3) перевантаження справами слідчих органів досудового розслідування, 

а також практично відсутність самостійності в їх професійній діяльності і 

залежність від прокуратури та інших підрозділів у складі силових структур; 

4) проблеми у взаємодії слідчих з суддями, прокурорами (необхідність 

погодження процесуальних рішень з процесуальним керівником та 

керівником прокуратури, тривалість отримання дозволів і погодження 

документів); 

5) проблеми процесуального керівництва досудового розслідування з 

боку прокурорів у кримінальному провадженні є надлишковим (на думку 

слідчих, прокурори повинні бути зосередженні виключно на здійсненні 

кримінального переслідування); 

6) корумпованість в діяльності посадових осіб органів кримінальної 

юстиції; 

7) недостатнє та, в більшості випадків, застаріле матеріально-технічне 

забезпечення діяльності слідчих та суддів; 

8) несвоєчасне прийняття слідчими суддями ухвал та їх велика 

завантаженість, що призводить до формалізму при розгляді клопотань або 

дуже тривалого розгляду; 

9) недостатня кількість та перевантаженість суддів, що призводить до 

затягування розгляду справ та недостатньої уваги до конкретної справи; 

10) недостатнє розуміння органами кримінальної юстиції, особливо 

слідчими, суддями презумпції невинуватості та забезпечення доведеності 

вини та нехтування в її застосуванні; 

11) недостатня обізнаність працівників (посадових осіб) органів 

кримінальної юстиції щодо міжнародних стандартів у сфері кримінальної 

юстиції, в тому числі – норм Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод; 
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12) наявність інформативного впливу на суддів з боку слідчого, засобів 

масової інформації, які й найчастіше порушують принцип презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини. 

Крім того, звертають на себе увагу недбалість при розслідуванні та 

судовому розгляді кримінальних проваджень, порушення процесуальних 

норм, однобічність і неповнота, особливо щодо перевірки пояснень та 

показань підозрюваного, обвинуваченого, правова, і не тільки, 

малограмотність слідчих, прокурорів, адвокатів та суддів.  

Простежується також обвинувальна тенденція, що є прямим 

порушенням презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини та 

виявляється навіть у намаганні «вибити» докази та фальсифікувати 

документи. Проблема захисту сьогодні в основному зводиться до 

посередництва. У багатьох провадженнях помітна відверта повільність у 

проведенні розслідування та судового розгляду. Нагляд з боку прокуратури у 

більшості випадків слабкий або недостатньо ефективний, а контроль суду за 

проведенням окремих слідчих дій практично відсутній. 

Досить яскравою проблемою, про яку дискутують і яку вважають як 

одну із головних порушень презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини є використання металевих кліток у судовому засідання під 

час судового розгляду. За опитуваннями прокурорів, проведених у 2015 році, 

60 % підтримують ідею, що в залі суду обвинуваченого (підсудного) не слід 

тримати у металевих чи скляних «клітках», за винятком випадків, 

зумовлених суспільною небезпекою обвинуваченого [159, с. 45]. Ми 

повністю підтримуємо цю точку зору, адже тримання обвинувачуваної особи 

в металевій клітці під час розгляду кримінального провадження суперечить 

загальновизнаним нормам міжнародного права. Так, в ст. 3 Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод зазначено: «Нікого не може 

бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, 

поводженню або покаранню» [82]. Тримання особи, вина якої недоведена в 

законному порядку не може вважатися правильним, адже це в першу чергу 
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принижує людську честь і гідність. У будь-якому випадку, у суддів та 

громадськості формується думка стосовно обвинувачуваного як такого, що 

несе певні загрози для суспільства. Тобто, уже формується суб’єктивне 

ставлення суддів до такої особи, що не найкращим чином може позначитися 

на судовому рішенні. До того ж, це є однією з проблем - суб’єктивізм при 

прийнятті судових рішень, який виникає під впливом зовнішніх факторів. 

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні, винесеному у 

справі «Свинаренко і Сляднев проти Росії» [167], визнав неприпустимим 

тримання підсудних у металевій клітці під час судового процесу, що 

призводить до ущемлення почуття їх власної гідності. Олександрі 

Свинаренко і Валентині Слядневій було присуджено до виплати 15 тисяч 

євро в якості моральної компенсації. Адже, Європейським судом було 

доведено порушення п.1 ст. 6 Європейської конвенції у зв’язку з надмірно 

тривалим розглядом кримінальної справи стосовно них (загалом, судовий 

розгляд тривав більше 2 років); ст. 3 Конвенції – у зв’язку з триманням 

заявників в залі суду в ході названого судового розгляду в місці, 

обгородженому металевими прутами, з перекриттям з дроту (металева 

клітка). Європейський суд зазначив, що російська влада не довела 

необхідності тримання підсудних в металевій клітці і тому є винною у 

порушенні прав підсудних. Аналогічну справу було розглянуто 

Європейським судом «Воронцов та інші проти Росії», де також визнав, що 

тримання підсудних в металевій клітці є приниженням їх честі і гідності і не 

сумісним із загальновизнаними нормами міжнародного права. 

Хоча тримання в металевій загорожі визнано порушенням прав осіб, в 

Україні все ж вони ще використовуються у багатьох судах. За даними 

Державної судової адміністрації України станом на 06.03.2017 року, в залах 

судових засідань для розгляду кримінальних справ апеляційних та місцевих 

загальних судів проведено заміну 524 існуючих стаціонарних металевих 

загороджень на загородження зі спеціального захисного скла (в апеляційних 

судах – 68, в місцевих загальних судах – 456), заміни потребують стаціонарні 
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металеві загородження, що встановлені в 933 залах судових засідань для 

розгляду кримінальних проваджень. 

На нашу думку, навіть тримання в скляному загороджені не 

виправдовує ситуацію. Адже, обвинувачений (підозрюваний) має перебувати 

у судовому засіданні поряд із адвокатом у його справі, але має бути 

забезпечена охорона та за винятком випадків, зумовлених суспільною 

небезпекою обвинуваченого. 

Ще однією нагальною проблемою, яка потребує вирішення в діяльності 

органів кримінальної юстиції є перевантаженість суддів. Кількість справ 

постійно зростає, втому числі і щодо розгляду кримінальних проваджень. 

Проте, кількість суддів суттєво не збільшилась, а судові приміщення не 

розширились для поміщення більшої кількості людей. Так, за 9 місяців 2017 

року у судах України перебувало в проваджені 2 998 639 справ і матеріалів. 

Для прикладу, у США – державі, яка вважає себе найдемократичнішою у 

світі, на 300 мільйонів населення за рік суди розглядають трохи більше 3 

мільйонів справ, значну частину із яких у спрощеному варіанті. 

Проте, слід зазначити на позитивному моменті: зменшенні кількості 

кримінальних справ, що перебували в проваджені місцевих загальних судів 

(Табл.3). Такі дані можуть свідчити про зменшення рівня злочинності в Україні. 

Табл. 3 

Рік Кількість кримінальних 

проваджень, що 

перебували у проваджені 

місцевих загальних судів 

Динаміка 

2014-2015 

Рік 

Динаміка 

2014-2015 

рік 

2014 9235  

- 52, 3 

 

- 30, 65 2015 4 401 

2016 3 052 

 

Складено автором на основі аналізу звітів судів першої інстанції про 

розгляд справ у порядку кримінального судочинства [179] 
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Якщо проаналізувати конституційну норму щодо презумпції 

невинуватості, а саме ст. 62 Конституції України, принцип 

розповсюджується на фізичних осіб і лише в кримінальному процесі.  

Ми погоджуємося з думкою провідних вчених-процесуалістів щодо 

можливості поширення принципу презумпції невинуватості на відносини, що 

виникають з приводу притягнення до відповідальності юридичної особи-

правопорушника за порушення правил здійснення господарської діяльності. 

В наукових розробках І. І. Бабіна [5], А. В. Бризгаліна [32], Д. О. 

Гетманцева, Г. Л. Знаменського, П. С. Єфімічева [58], А. Й. Іванського [67],   

Д. М. Лук’янця [110], В. К. Мамутова, В. А. Устименка, О. О. Чувпила та 

інших висвітлено базові положення інституту відповідальності юридичних 

осіб, які є умовою існування принципу презумпції невинуватості не тільки в 

кримінальному процесі, а й в інших відносинах публічно-правового 

характеру.  

Однак думки вчених щодо його реалізації по відношенню до 

юридичних осіб не є однозначними. Як наслідок – викривлення сутності 

поняття правопорушення,його ознак та складу, які в різних сферах 

суспільних відносин набули особливих рис правового застосування. Це 

обумовлює той факт, що практичне втілення конституційного принципу 

презумпції невинуватості по відношенню до суб’єктів господарювання поки 

що не знайшло власного відображення в законодавстві України. 

Існування різних правових підходів до врегулювання процедури 

притягнення до відповідальності призводить до виникнення обставин, коли 

притягнення до відповідальності суб’єкта господарювання за порушення 

правил здійснення господарської діяльності здійснюється незалежно та без 

урахування результатів розгляду кримінального провадження відносно 

посадових осіб, які своїми діями (бездіяльністю) створили умови для скоєння 

правопорушення у сфері господарювання. 
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Процесуальний порядок притягнення до відповідальності суб’єкта 

господарювання не передбачає необхідності встановлення його провини як 

обов’язкового елементу суб’єктивної сторони складу правопорушення. 

Механізм дії формули презумпції невинуватості навпаки вимагає від 

державних органів доведення вини шляхом збору доказів у законний спосіб в 

рамках існуючого процесуального порядку. Притягнення до відповідальності 

за порушення правил здійснення господарської діяльності здійснюється на 

підставі рішення контролюючого органу. У випадку незгоди з ним суб’єкт 

господарювання має право оскаржити це рішення в адміністративному або 

судовому порядку.  

Невід’ємною складовою презумпції невинуватості є обов’язковий 

судовий розгляд справи. Саме із вступом в законну силу рішення суду 

припиняється дія презумпції невинуватості у часі. 

Вирішення визначених проблем необхідно здійснювати через 

реформування інституту відповідальності юридичних осіб. Утвердженню 

презумпції невинуватості має передувати запровадження порядку 

притягнення до відповідальності суб’єктів господарювання за результатами 

здійснення державного контролю виключно через рішення судових органів. 

Найважливішим кроком в цьому процесі є врахування вини як 

обов’язкової характеристики суб’єктивної сторони складу правопорушення, 

покладення на контролюючі органи обов’язку доведення вини 

правопорушника. Чітке дотримання процедури в рамках існуючого 

механізму державного контролю має відігравати визначальну роль при 

оцінюванні всієї доказової бази правопорушення правил здійснення 

господарської діяльності [42, с. 122; 41, с. 19; 43, с. 35]. 

На нашу думку, реалізація презумпції невинуватості суб’єктів 

господарювання під час притягнення їх до відповідальності за порушення 

правил здійснення господарської діяльності на практиці сприятиме 

подальшому утвердженню України як правової держави, дотриманню 
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конституційних гарантій, прав і свобод громадянина та підприємництва, 

розвитку ділової активності. 

На основі цього, пропонуємо викласти статтю 62 Конституції України в 

наступній редакції:  

«Стаття 62. Підозрюваний, обвинувачений, в тому числі юридична 

особа щодо якої передбачається застосування заходів кримінально-правового 

характеру вважаються невинуватими у вчиненні кримінального 

правопорушення, доки їх вину не буде доведено у встановленому 

кримінальним процесуальним законодавством порядку і встановлено 

обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.  

Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні 

злочину. Обов’язок доведення винності особи покладено на органи 

досудового розслідування, прокурора, а у справах приватного обвинувачення 

– на потерпілого або його представника. 

Забороняється перекладати обов’язок доведення вини на 

підозрюваного, а також домагатися його показань шляхом насильства, погроз 

та іншими незаконними методами. 

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних 

незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності 

особи тлумачаться на її користь. 

У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує 

матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням ». 

Для того, щоб подолати і вирішити усі проблеми в сфері кримінальної 

юстиції, в першу чергу необхідно усвідомити, що це є комплексна, складна 

проблема. Її вирішення можливе лише завдяки проведенню комплексних, 

системних заходів, що змінить не лише систему кримінальної юстиції, а й 

утвердить основоположні засади їх діяльності, особливо у сфері дотримання 

презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини.  

На нашу думку, розглянувши основні проблеми у діяльності органів 

кримінальної юстиції, необхідно виділити шляхи реформування кримінальної 
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юстиції у сфері дотримання презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини.  

До таких заходів належать:  

1) підвищення кваліфікації слідчих, суддів, прокурорів, адвокатів та 

інших працівників та посадових осіб органів кримінальної юстиції з питань 

застосування Кримінального процесуального кодексу України, в тому числі 

із врахуванням норм Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод; 

2) вивчення та застосування практики діяльності Європейського суду з 

прав людини з питань дотримання презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини; 

3) розвантаження слідчих та суддів від великої кількості проваджень; 

4) застосування міжнародних стандартів та кращих практик іноземних 

держав у сфері кримінальної юстиції; 

5) підвищення взаємодії між слідчим, прокурором, слідчим суддею і 

суддями; 

6) збільшення кількість слідчих суддів для пришвидшення прийняття 

ухвал на стадії досудового розслідування кримінального провадження; 

7) збільшення фінансування органів кримінальної юстиції з метою 

покращення матеріально-технічного забезпечення та виплати заробітних 

плат; 

8) прийняття Закону України «Про статус слідчого» з метою чіткого 

визначення його повноважень, прав та обов’язків; 

9) оптимізація системи кримінальної юстиції та чітке розподілення 

прав та обов’язків між ними; 

10) прийняття Закону України «Про кримінальні проступки», який 

сприятиме покращенню взаємодії слідчих з іншими учасниками 

кримінального провадження та підвищить ефективність їх роботи; 

11) підвищення відкритості судового процесу та інформування про 

роботу судів і судові справи; 
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12) повна ліквідація металевих кліток для обвинувачених під час 

розгляду справи в суді з метою дотримання норм міжнародного права щодо 

дотримання принципу презумпції невинуватості та забезпечення доведеності 

вини; 

13) проведення тренінгів з працівниками засобів масової інформації 

про відповідальність за розголошення даних досудового розслідування та 

порушення принципу презумпції невинуватості та забезпечення доведеності 

вини; 

14) врахування позитивного міжнародного досвіду щодо діяльності 

уповноважених осіб системи кримінальної юстиції. 

Цей перелік не є вичерпний і потребує подальшого розширення і 

виконання з метою гарантуванням особам, вина яких не доведена у 

встановленому законом порядку і не винесено обвинувальний вирок суду, 

захисту їх основоположних прав та законних інтересів.  

Особливу увагу слід приділити підвищенню кваліфікації працівників 

сфери кримінальної юстиції. Метою підвищення кваліфікації є оновлення, 

набуття та розвиток знань і умінь, необхідних для ефективного вирішення 

завдань професійної діяльності, вивчення позитивного досвіду. Адже, 

фактично, від працівників конкретного органу кримінальної юстиції 

залежить доля інших людей – осіб, які підозрюються або обвинувачуються у 

вчиненні кримінального правопорушення.  

Система підвищення кваліфікації має включати в себе як самостійне 

навчання, так і проведення спільних навчально-методичних заходів 

працівників різних державних установ. 

Так, відповідно до Положення про єдину систему підвищення 

кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури України, 

до системи підвищення кваліфікації належать:  

- самостійне навчання; 

- надання індивідуальних завдань; 

- стажування в структурних підрозділах та кабінетах криміналістики 
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прокуратур обласного рівня; 

- навчально-методичні семінари, у т.ч. заняття у школах молодого 

спеціаліста, державного обвинувача тощо; 

- науково-практичні конференції; 

- навчання за окремими планами працівників, які зараховані до резерву 

на заміщення керівних посад; 

- навчання в Інституті підвищення кваліфікації кадрів Академії 

прокуратури України [146]. 

Так, самостійне навчання полягає у систематичному вивченні в 

індивідуальному порядку працівником прокуратури нових законодавчих 

актів, правових та організаційних питань прокурорської діяльності. Воно 

повинно сприяти виконанню ними своїх службових обов’язків на високому 

професійному рівні. 

Індивідуальні завдання найчастіше надаються відповідними 

керівниками працівникам, які допускають недоліки в роботі, не мають 

достатнього досвіду, молодим спеціалістам, особам, які перебувають у 

резерві на висунення на вищі посади, а також іншим працівникам, які не 

володіють належною професійною майстерністю, з метою поглибленого 

вивчення законодавства, наказів Генерального прокурора України, 

методичних рекомендацій, позитивного досвіду чи спеціалізації на окремих 

напрямах роботи. 

Відповідно до результатів опитування, 93 % слідчих вважають, що 

необхідно проводити навчання і тренінги для суддів щодо правил 

доказування, 87 % вказали на потребу навчання суддів суддівської етики,     

86 % – щодо застосування КПК України із врахуванням конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з 

прав людини, 84 % – щодо змагальності сторін і забезпечення рівності сторін 

обвинувачення та захисту, 75 % – щодо прав та обов’язків захисника. В свою 

чергу, 99 % суддів погоджуються з тим, що необхідно підвищувати загальний 

рівень професійної підготовки слідчих [216, с. 46, 48].  
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Тобто, можемо побачити, що претензії до роботи є як в суддів, так і в 

слідчих. Єдиним виходом з цього має бути підвищення кваліфікації, в першу 

чергу шляхом проведення спільних навчальних програм для суддів та інших 

учасників кримінального процесу за умови, що тематика цих програм буде 

можливою для застосування у даному форматі навчання. Таку ж думку 

підтримують і судді: 77 % з опитаних вважають доцільним проведення 

спільних навчальних програм зі слідчими, 76 % – з прокурорами і 56 % – із 

адвокатами. 

Також, з метою гарантування і утвердження презумпції невинуватості 

та забезпечення доведеності вини слід ще більш схилятися до так званого 

відновного кримінального судочинства, тобто до можливості примирення 

винного з потерпілим. В цьому виді кримінального правосуддя особливу 

роль грають психологи.  

Наприклад, у Бразилії на 10 суддів низового суду припадає 18 

психологів. Не слідчий, не прокурор чи суддя починають працювати з 

особою, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні кримінального 

правопорушення, та потерпілим, а психолог. Саме він намагається звести їх 

до розуміння один одного і до укладення відповідної угоди, яку затверджує 

суддя протягом декількох хвилин [2].  

На нашу думку, запровадження інституту психологів на початкових 

стадія розслідування та в українських судах загальної юрисдикції як 

обов’язкового елемента справедливого правосуддя, стане прикладом 

позитивного впливу досвіду провідних країн світу. Адже, досить часто особи, 

що потрапляють в так звані «руки» слідства або суду позбавлені можливості 

нормальної адаптації до зовсім незвичного середовища для підозрюваного чи 

обвинуваченого.  

Разом з тим, реформуючи кримінальну юстицію в Україні, слід 

звернути увагу на систему таких органів у провідних країнах Європи. 

Так, у країнах ЄС у систему кримінальної юстиції входять поліція, 

суди, державні обвинувачі, державні захисники, органи виконання покарань, 
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органи пробації (своєрідний аналог вітчизняним органам і установам 

виконання покарання, що мають більш широкі функції) [134, с. 114], тобто це 

визначення охоплює практичну діяльність інститутів держави, спрямованих 

на підтримку соціального контролю, утримання від вчинення злочинів та 

зменшення злочинності, притягнення до кримінальної відповідальності 

винних осіб і призначення їм покарань та проведення  реабілітаційних 

заходів.  

У Болгарії органами кримінальної юстиції є органи загальної 

компетенції, а також створено спеціалізований орган – Національну службу з 

боротьби з організованою злочинністю [209]. У Польщі до органів 

кримінальної юстиції належать поліція та прокуратура [223, с. 23].  До 

органів кримінальної юстиції Угорщини належать Національне бюро 

розслідувань, поліція, прикордонна служба, митні органи [76]. 

До органів кримінальної юстиції Румунії віднесено прокуратуру, 

Департамент боротьби з корупцією, поліцію [49]. 

У довіднику з установ кримінальної юстиції (Criminal Justice Agencies), 

виданому в 1970–1972 рр. Урядом США, наведено такий перелік органів 

кримінальної юстиції: суди (Courts); правозастосовні органи (Law 

Enforcement Agencies); виправні установи (Correction Institutions); установи, 

що контролюють поведінку умовно засуджених та умовно-достроково 

звільнених (Probation and Parole Agencies); державні обвинувачі (Prosecutors); 

державні захисники (Public Defenders); інші установи кримінальної юстиції. 

Варто відзначити, що органи, які входять у систему кримінальної юстиції 

США, належать до різних гілок державної влади. Так, суди утворюють 

самостійну гілку, інші органи є складовою частиною виконавчої гілки влади 

[224, с. 23] .  

Як справедливо відзначає М. І. Сірий, спільними для органів 

кримінальної юстиції країн Європи є такі риси. У поліцейському відомстві не 

може бути органу, наділеного повноваженнями на самостійне проведення 

попереднього розслідування, самостійне виконання слідчих дій, спрямованих 
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на процесуальне закріплення доказів. Основним суб’єктом на попередньому 

розслідуванні виступає прокуратура, процесуальне закріплення доказів на 

досудових стадіях шляхом проведення слідчих дій здійснює судовий орган 

[171, с. 26]. 

Тобто, ми можемо побачити, що в кожній з Європейських країн є своя 

індивідуальна система кримінальної юстиції, яка має свою структуру, 

повноваження та порядок діяльності. І це цілком нормально. Адже в 

історичному аспекті, кожна країна має свою історію розвитку, позитивний та 

негативний досвід. На основі цього, Україні не потрібно копіювати систему 

кримінальної юстиції якоїсь країни, потрібно використовувати певні 

позитивні моменти в діяльності уповноважених осіб і органів кримінальної 

юстиції. Адже побудова кримінальної юстиції – це суверенна справа кожної 

країни. І її дієвість багато в чому залежить, насамперед, від вдалого 

розподілу функцій і повноважень органів і посадових осіб, що формують її 

елементи. Світ намагається творити кримінальне правосуддя у відповідності 

з викликами часу. Так має бути і в Україні, яка прагне стати повноправним 

членом Європейського Союзу.  

Розглянувши основні проблеми, можемо сказати що існуюча система 

кримінальної юстиції не співвідноситься з новими суспільними відносинами, 

що склалися в Україні, не забезпечує належного стану правопорядку, 

ефективного захисту громадян, суспільства та держави від небезпечних 

посягань. Проте, будь-яку проблему можна вирішити. Так як реформування 

кримінальної юстиції - це проблема комплексна, тому лише проведення 

систематичних і якісних заходів сприятиме реформуванню кримінальної 

юстиції в Україні, що є необхідною умовою покращення життя громадян у 

відповідності до загальновизнаних норм міжнародного права і підвищення 

важливості засади презумпції невинуватості та забезпечення доведеності 

вини. 
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Висновки до розділу 3 

 

Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини є однією з 

найважливіших демократичних засад, яка характеризує правову, соціальну 

державу та її гуманне кримінальне судочинство.  

Крім закріплення презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини в нормах внутрішнього законодавства більшості з 

провідних країн світу, нормативне положення цієї засади знайшло своє 

відображення і у найважливіших міжнародно-правових актах, які закріпили 

універсальні стандарти основних прав і свобод людини. Зокрема у Загальній 

декларації прав людини, Міжнародному пакті про громадянські та політичні 

права, Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод. 

Ми вважаємо, що закріплення презумпції невинуватості у 

найважливіших міжнародно-правових актах ще раз підтверджує її важливість 

та надзвичайно велике значення для здійснення справедливого правосуддя, 

заснованого на демократичних засадах.  

Так, враховуючи, що США – це федеративна країна, де існує як 

федеральне законодавство, так і законодавство штатів, закріплення 

презумпції невинуватості ми відобразили на прикладі законодавства штату 

Каліфорнія (Конституція): «Обвинувачений в будь-якій кримінальній справі 

презюмується невинним доти, поки не буде доведено інше, і в разі розумного 

сумніву щодо того, що його вина переконливо підтверджена, він має право на 

виправдання, хоча мета цієї презумпції полягає тільки в покладанні на штат 

тягаря доведення поза всяким розумним сумнівом (beyond a reasonable doubt) 

його винності ...» У свою чергу, у ФРН, де кримінально-процесуальне право 

має найбільшу схожість з кримінальним процесом України та Росії, на 

законодавчому рівні засади презумпції невинуватості не визначено як 

окремого принципу здійснення кримінального судочинства. У 

кримінальному процесі вона все ж діє, так як ФРН у 1952 році ратифікувала 
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Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод і тому вона є 

частиною внутрішнього законодавства країни. Щодо закріплення презумпцій 

в законодавстві Іспанії слід сказати, що саме Іспанія більш схожа до України. 

Адже презумпція невинуватості тут прямо закріплена в Конституції Іспанії 

1978 року, в п. 2 ст. 24, яка захищає обвинуваченого від незаконного 

засудження. Ще однією країною із розвинутим законодавством і стабільною 

ситуацією в країні, де презумпція невинуватості закріплена на законодавчому 

рівні є Франція. Ще у Французькій декларації прав людини і громадянина 

1789 року, у ст. 9 закріплено: «Оскільки кожний вважається невинним, поки 

його вина не встановлена, то у випадках, коли необхідним визнається арешт 

особи,будь-які надмірно суворі заходи, які не є необхідними, повинні суворо 

припинятися законом». Згодом, у Кримінально-процесуальному кодексі 

Французької Республіки було включено статтю-преамбулу, де було 

сформульовано кримінально-процесуальний варіант презумпції 

невинуватості: «Будь-яка підозрювана або переслідувана в кримінальному 

порядку особа презюмується невинною, поки її вина не буде встановлена 

законом». Важливе значення для правильного тлумачення і застосування 

правових положень, що випливають із засади презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини має правозастосовна практика Європейського 

суду з прав людини (далі Європейський суд), рішення якого в Україні є 

одним із джерел права та має вищу, порівняно з національними нормами, 

юридичну силу. За статистичною інформацією, оприлюдненою на 

офіційному сайті Європейського суду з прав людини, станом на 31 грудня 

2014 року у Європейському суді перебувало на розгляді 13 650 заяв проти 

України, що становить 19,5 % усіх заяв, як перебувають на розгляді. Це 

найбільша частка однієї країни. 

У рішеннях, винесених за результатами розгляду заяв, що були нам 

розглянуті чітко зазначалося, у яких випадках має місце порушення засади 

презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини. Європейський 

суд виробив критерії, за якими поведінка державних органів буде вважатися 
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порушенням презумпції невинуватості, а, отже, і порушенням державою 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

Крім того, презумпція невинуватості безпосередньо впливає на процес 

доказування, перекладаючи тягар доведення вини на сторону обвинувачення. 

Цей принцип не надає безпосередніх гарантій вимагати відшкодування 

шкоди, заподіяної незаконним кримінальним переслідуванням, проте 

значним чином зменшує випадки заподіяння такої шкоди, адже органи 

розслідування не можуть дозволити собі обвинувачувати особу, про вину 

якої свідчить недостатній обсяг доказів. Виходячи з вище зазначеного, 

порушень презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини є, на 

превеликий жаль, досить багато. Тому, потрібно проводити заходи щодо 

реформування кримінальної юстиції в Україні на основі позитивного 

міжнародного досвіду. Кримінальна юстиція включає розгалужену систему 

органів, до яких належать як судові, так і правоохоронні органи, що 

здійснюють розслідування та розгляд кримінальних правопорушень, а також 

– адвокатура, яка представляє захист підозрюваних (обвинувачених) осіб на 

стадії як досудового, так і судового розгляду справи. Її змістом є 

організована процесуальна діяльність уповноважених державних органів 

(суб’єктів), що регламентується кримінальним та кримінально-

процесуальним законодавством і спрямована на реалізацію публічної 

державної функції – протидії злочинності. 

Основним актом, що закріплює норми, які передбачають реформування 

системи кримінальної юстиції в України є Концепція реформування 

кримінальної юстиції України, затверджена Указом Президента України від 8 

квітня 2008 року та прийнятий на основі Концепції План заходів щодо 

реалізації Концепції реформування кримінальної юстиції України, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 

2008 року. Враховуючи, що протягом останніх років зменшилася кількість 

вчинених кримінальних правопорушень та відкритих на їх основі 

кримінальних проваджень органами досудового розслідування, можна 



196 
 

зробити висновок про позитивні моменти реформування кримінальної 

юстиції в Україні. 

Хоча, система кримінальної юстиції в Україні до кінця ще не 

співвідноситься з новими суспільними відносинами, що склалися в Україні, 

не забезпечує належного стану правопорядку, ефективного захисту громадян, 

суспільства та держави від небезпечних посягань, проте, будь-яку проблему 

можна вирішити шляхом комплексного реформування органів, що входять до 

неї, а також – підвищення довіри до всієї системи кримінальної юстиції в 

Україні. Тому, лише таким способом можливо добитися покращення життя 

громадян у відповідності до загальновизнаних норм міжнародного права і 

підвищення при цьому важливості засади презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини. 
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ВИСНОВКИ 

 

За предметом дослідження, згідно з визначеними науковими 

завданнями, в дисертації із розглянутих проблем обґрунтовуються і 

висвітлені такі основні положення, висновки й рекомендації, спрямовані на 

досягнення поставленої мети.  

1. Висвітлено основні етапи виникнення, розвитку та закріплення в 

законодавстві України й інших країн засади презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини, а також визначено і проведено порівняння 

понять «презумпція» та «правова презумпція». Удосконалено визначення 

«презумпції невинуватості», під яким розуміють закріплену в законодавстві 

правову гарантію, яка не допускає формування передчасної позиції щодо 

винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення доти, доки її 

вину не буде доведено у встановленому кримінальним процесуальним 

законодавством порядку і підтверджено обвинувальним вироком суду, що 

набрав законної сили (чинності).  

2. Охарактеризовано сутність і значення презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини для виконання завдань кримінального 

провадження. На підставі аналізу національного та міжнародного 

законодавства, базуючись на тому, що засада презумпції невинуватості та 

засада забезпечення доведеності вини є самостійними конституційними 

засадами, закріпленими в окремих статтях Основного Закону нашої держави, 

і їхня дія в часі не співпадає, а також у світовій практиці презумпція виступає 

самостійною основоположною гарантією на справедливий суд, 

запропоновано внести зміни до статей 3, 11 та 17 Кримінального 

процесуального кодексу України: 

– доповнити статтю 3 КПК України пунктом 13-1, закріпивши 

визначення поняття «засада презумпції невинуватості»: «Засада презумпції 

невинуватості – це нормативно закріплене в законодавстві припущення, 

відповідно до якого особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального 
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правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню доти, 

доки її вину не буде доведено у встановленому кримінальним процесуальним 

законодавством порядку і винесено обвинувальний вирок суду, що набрав 

законної сили»; 

– внести зміни до статті 11 КПК України шляхом розподілу засади 

презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини на дві окремі 

засади кримінального провадження; 

– внести зміни до статті 17 КПК України «Презумпція невинуватості та 

забезпечення доведеності вини» шляхом її поділу на дві самостійні статті та 

викласти в такій редакції: 

Стаття 17. Презумпція невинуватості 

1. Особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального 

правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її 

вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і 

встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. 

2. Поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального 

правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав 

законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою. 

3. До визнання особи винною у вчиненні кримінального 

правопорушення у встановленому законодавством порядку забороняється 

публічно, в тому числі в засобах масової інформації, стверджувати про таку 

вину. 

Стаття 17-1. Забезпечення доведеності вини 

1. Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні 

кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона 

обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. 

2. Забороняється перекладати обов’язок доведення вини на 

підозрюваного, обвинуваченого, а також отримувати показання шляхом 

насильства, погроз та іншими незаконними методами. 
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3. Обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях, а також на 

доказах, одержаних незаконним шляхом. 

4. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. 

5. Затримання особи як підозрюваної чи притягнення її до участі у 

справі як обвинуваченого, застосування до неї запобіжного заходу, в тому 

числі взяття під варту, не повинні розцінюватись як доказ її вини або 

покарання винного. 

6. Визнати особу винною у вчиненні злочину може тільки суд. 

3. Охарактеризовано презумпцію невинуватості як одну із 

конституційних засад здійснення кримінального провадження, обґрунтовано, 

що презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини діє на всіх 

стадіях кримінального провадження: як на стадії досудового розслідування, 

так і на стадії судового розгляду справи, забезпечуючи при цьому кожному, 

хто підозрюється або обвинувачується у вчиненні кримінального 

правопорушення, гідного ставлення до себе як до невинуватого доти, доки 

його вина не буде доведена в законному порядку і встановлена судом. 

Наголошено, що презумпція невинуватості визначає правовий статус особи, 

яка притягується до кримінальної відповідальності не тільки в 

кримінальному процесі, а й в усіх інших суспільних відносинах, у яких вона 

виступає суб’єктом. Якщо обвинувальний вирок не винесено проти особи, то 

за нею зберігається весь комплекс трудових, виборчих та інших прав і свобод 

людини і громадянина. 

4. Досліджено зміст презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини під час відкриття кримінального провадження та при 

обранні заходів забезпечення кримінального провадження. З’ясовано 

практичне значення дії презумпції невинуватості на стадії відкриття 

кримінального провадження, яка виступає свого роду «захисним бар’єром» 

для особи, яка підозрюється у вчиненні злочину. Наголошено, що презумпція 

невинуватості на стадії відкриття кримінального провадження забезпечує 

захист персональних даних особи, яка підозрюється у вчиненні 
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кримінального правопорушення, її честі, гідності, недоторканності як 

основних конституційних прав особи. Адже на відміну від судового розгляду 

кримінального провадження досудове розслідування є лише частково 

гласним (відкритим). Це пояснюється тим, що передчасне розголошення 

даних досудового розслідування (незалежно від того, яким способом це 

здійснено – шляхом повідомлення даних третім особам в усній розмові, 

публічному виступі, в засобах масової інформації тощо) може негативно 

позначитися на розкритті кримінального правопорушення.  

5. Встановлено, що для належного й об’єктивного проведення слідчих 

(розшукових) дій важливою умовою є дотримання презумпції невинуватості 

та забезпечення доведеності вини. Це проявляється в тому, що на етапі 

досудового розслідування важливим є збір достатніх, достовірних, належних, 

допустимих доказів, що досягається шляхом проведення слідчих 

(розшукових) дій. Презумпція невинуватості забороняє слідчому чи іншому 

учаснику процесуальних дій отримувати показання від осіб, що беруть 

участь у кримінальному процесі, в тому числі й підозрюваного, 

обвинуваченого шляхом насильства, погрози застосування насильства, 

шантажу, обіцянок чи інших незаконних заходів, що можуть принижувати 

честь і гідність особи. Крім того, слідчий зобов’язаний вжити всіх 

передбачених законом заходів для всебічного, повного й об’єктивного 

дослідження обставин справи, виявити як ті обставини, що викривають, так і 

ті, що виправдують підозрюваного, а також обставини, що пом’якшують і 

обтяжують його відповідальність. 

6. Визначено необхідність застосування засади презумпції 

невинуватості на стадії судового провадження. Проаналізовано один із 

стандартів діяльності суду в демократичному суспільстві, а саме обов’язок 

повідомляти громадськості суспільно важливу інформацію через відповідні 

засоби масової інформації. Запропоновано підвищити рівень взаємозв’язку та 

довіри між представниками засобів масової інформації та суддями з метою 
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дотримання принципу презумпції невинуватості та забезпечення доведеності 

вини і висвітлення загальнодоступної інформації широкому колу осіб. 

7. Проаналізовано законодавство таких зарубіжних країн, як США, 

Німеччина, Іспанія та Франція, щодо закріплення презумпції невинуватості 

та її практичного застосування. Саме на основі аналізу кримінального 

процесуального законодавства США, Іспанії та Франції, де зазначена засада 

знаходить своє закріплення в актах національного законодавства, 

обґрунтовано доцільність розмежувати презумпцію невинуватості та 

забезпечення доведеності вини на дві окремі засади, оскільки кожна з них 

має свої функції, значення та гарантії.   

8. На підставі аналізу практики діяльності ЄСПЛ з’ясовано часті 

випадки порушення як Україною, так і іншими країнами світу презумпції 

невинуватості. Наголошено на важливості практики Європейського суду з 

прав людини значення для правильного тлумачення і застосування правових 

положень, що випливають із засади презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини, а також на підставі аналізу визначено ряд 

проблем, які необхідно першочергово вирішувати для належного дотримання 

та гарантування засад кримінального судочинства: 1) недосконалість чинного 

кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого 

законодавства; 2) занадто розгалужена система органів кримінальної юстиції, 

між якими досить часто виникають непорозуміння з питань взаємодії; 3) 

перевантаження справами слідчих органів досудового розслідування, а також 

практично відсутність самостійності в їхній професійній діяльності і 

залежність від прокуратури та інших підрозділів у складі силових структур; 

4) проблеми у взаємодії слідчих із суддями, прокурорами (необхідність 

погодження процесуальних рішень з процесуальним керівником та 

керівником прокуратури, тривалість отримання дозволів і погодження 

документів); 5) проблеми процесуального керівництва досудового 

розслідування з боку прокурорів у кримінальному провадженні є 
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надлишковим (на думку слідчих, прокурори повинні бути зосередженні 

виключно на здійсненні кримінального переслідування) та інші. 

9. Сформульовано практичні рекомендації щодо реформування та 

вдосконалення законодавства України в межах реалізації презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини з урахуванням міжнародного 

досвіду з метою удосконалення діяльності правоохоронних органів, що 

входять у їхню систему, покращення життя громадян відповідно до 

загальновизнаних норм міжнародного права і підвищення при цьому 

важливості засади презумпції невинуватості та забезпечення доведеності 

вини. 
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АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

 



228 
 

 
 



229 
 

 
 

 

 



230 
 

 

 

 
 



231 
 

 

 

 

 



232 
 

 

 

 



233 
 

 

 

 



234 
 

 

 

 



235 
 

 

 

 



236 
 

 

 

 



237 
 

 

 

 



238 
 

 

 

 



239 
 

 

 

 



240 
 

 

 

 



241 
 

 

 

 



242 
 

Додаток Б 

Результати анкетування  

слідчих, суддів та представників ЗМІ шляхом анкетування щодо 

розуміння та практичного застосування презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини у професійній діяльності 

Під час проведення анкетування з метою отримання емпіричних даних 

для наукового дослідження було опитано 164 слідчих, 152 суддів та 106 

представників засобів масової інформації Київської, Вінницької, 

Житомирської, Волинської, Полтавської, Чернігівської, Черкаської, 

Херсонської, Сумської та Хмельницької областей щодо розуміння та 

практичного застосування презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини у професійній діяльності. 

Опитування слідчих. 

Респонденти – 164 особи. 

 

№  Анкетування. Запитання. Анкетні відповіді Зведені 

результати 

анкетування 

(РАЗОМ – 

100%) 

1.  Як Ви розумієте значення 

презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини 

для здійснення повного, швидкого 

та об’єктивного розслідування та 

розгляду кримінальних 

проваджень ? 

 

А) є однією із 

засад здійснення 

кримінального 

провадження, зміст 

якої полягає у 

неможливості бути 

двічі 

обвинуваченим або 

покараним за 

14 % 
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кримінальне 

правопорушення, за 

яким він був 

виправданий або 

засуджений на 

підставі вироку 

суду, що набрав 

законної сили; 

 

Б) є однією із 

засад здійснення 

кримінального 

провадження, 

відповідно до якої 

особа вважається 

невинуватою у 

вчиненні 

інкримінованого їй 

кримінального 

правопорушення і 

не може бути 

піддана 

кримінальному 

покаранню доти, 

доки її вину не буде 

встановлено 

обвинувальним 

вироком суду, що 

набрав законної 

49 % 
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сили; 

 

В) у 

професійній 

діяльності не 

приділяв 

(приділяла) уваги 

даному питанню; 

 

18% 

Г) не розумію 

в повній мірі. 

 

9 % 

2.  Чи застосовується 

достатньою мірою у слідчій 

діяльності презумпція 

невинуватості та забезпечення 

доведеності вини ? 

 

А) безумовно 

так; 

 

80 % 

Б) скоріше 

так; 

 

20 % 

В) скоріше ні; 

 

0 % 

Г) безумовно 

ні. 

 

0% 

3.  Чи доводилося Вам 

стикатися з випадками порушення 

презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини в 

професійній діяльності інших 

слідчих ? 

А) дуже часто; 

 

0 % 

Б) часто; 

 

0 % 

В) інколи; 

 

23% 
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 Г) ніколи. 

 

77 % 

4.  Чи забезпечують судді 

належним чином реалізацію 

презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини 

учасників кримінального 

провадження ? 

 

А) безумовно 

так; 

 

90% 

Б) скоріше 

так; 

 

10% 

В) скоріше ні; 

 

0 % 

Г) безумовно 

ні. 

 

0 % 

5.  Чи важливо проводити 

навчальні тренінги серед слідчих 

з метою роз’яснення змісту і 

значення презумпції 

невинуватості та забезпечення 

доведеності вини ? 

 

А) дуже 

важливо; 

 

65% 

Б) скоріше 

важливо; 

 

15 % 

В) не дуже 

важливо; 

 

10% 

Г) зовсім 

неважливо. 

 

10 % 

6.  Чи потребує удосконалення 

законодавство України щодо 

підвищення міри відповідальності 

за порушення презумпції 

А) безумовно 

так; 

 

43 % 

Б) скоріше 31 % 
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невинуватості та забезпечення 

доведеності вини учасників 

кримінального провадження ? 

 

так; 

 

В) скоріше ні; 

 

20% 

Г) безумовно 

ні. 

 

6 % 

7.  Чи є необхідність у 

реформуванні правоохоронних 

органів України щодо реалізації 

презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини ? 

 

А) безумовно 

так; 

 

30 % 

Б) скоріше 

так; 

 

20 % 

В) скоріше ні; 

 

25 % 

Г) безумовно 

ні. 

 

25 % 

Опитування суддів. 

Респонденти – 152 особи. 

№  Анкетування. Запитання. Анкетні відповіді Зведені 

результати 

анкетування 

(загалом – 

100%) 

8.  Як Ви розумієте значення 

презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини 

для здійснення повного, швидкого 

А) є однією із 

засад здійснення 

кримінального 

провадження, зміст 

60 % 
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та об’єктивного розслідування та 

розгляду кримінальних 

проваджень ? 

 

якої полягає у 

неможливості бути 

двічі 

обвинуваченим або 

покараним за 

кримінальне 

правопорушення, за 

яким він був 

виправданий або 

засуджений на 

підставі вироку 

суду, що набрав 

законної сили; 

 

Б) є однією із 

засад здійснення 

кримінального 

провадження, 

відповідно до якої 

особа вважається 

невинуватою у 

вчиненні 

інкримінованого їй 

кримінального 

правопорушення і 

не може бути 

піддана 

кримінальному 

покаранню доти, 

40 % 
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доки її вину не буде 

встановлено 

обвинувальним 

вироком суду, що 

набрав законної 

сили; 

 

В) у 

професійній 

діяльності не 

приділяв 

(приділяла) уваги 

даному питанню; 

 

0% 

Г) не розумію 

в повній мірі. 

 

0 % 

9.  Чи є необхідність удосконалення 

національного законодавства 

щодо захисту прав учасників 

кримінального провадження у 

випадку порушення презумпції 

невинуватості та забезпечення 

доведеності вини ? 

А) безумовно 

так; 

 

85 % 

Б) скоріше 

так; 

 

15 % 

В) скоріше ні; 

 

0 % 

Г) безумовно 

ні. 

 

0% 

10.  Чи доводилося Вам у А) дуже часто; 0 % 
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професійній діяльності стати 

свідком порушення презумпції 

невинуватості та забезпечення 

доведеності вини у діяльності 

слідчих ? 

 

 

Б) часто; 

 

0 % 

В) інколи; 

 

85% 

Г) ніколи. 

 

15 % 

11.  Чи доводилося Вам у 

професійній діяльності стати 

свідком порушення презумпції 

невинуватості та забезпечення 

доведеності вини у професійній 

діяльності представників ЗМІ ? 

 

А) дуже часто; 

 

0 % 

Б) часто; 

 

20 % 

В) інколи; 

 

75% 

Г) ніколи. 

 

5 % 

12.  З моменту впровадження 

чинного КПК, між судом, 

слідчими та представниками ЗМІ 

було досягнуто належної 

взаємодії щодо забезпечення 

інформування населення про хід 

розслідування конкретного 

кримінального провадження ? 

 

А) безумовно 

так; 

 

0% 

Б) скоріше 

так; 

 

100% 

В) скоріше ні; 

 

0% 

Г) безумовно 

ні. 

 

0% 

13.  Чи застосовуєте Ви 

практику діяльності ЄСПЛ при 

винесенні рішень щодо 

А) безумовно 

так; 

 

100 % 
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порушення презумпції 

невинуватості та забезпечення 

доведеності вини ? 

 

Б) ні. 

використовую 

норми 

національного 

законодавства; 

 

0% 

В) скоріше ні; 

 

0% 

В) не 

знайомий (знайома) 

з рішеннями ЄСПЛ 

з приводу 

застосування 

презумпції 

невинуватості; 

 

0% 

14.  Як Ви оцінюєте рівень 

взаємодії суддів та представників 

ЗМІ щодо інформування 

громадськості про хід розгляду 

конкретного кримінального 

провадження ? 

 

А) дуже 

високий; 

 

55 % 

Б) 

нормальний; 

 

45% 

В) низький; 

 

0% 

Г) 

незадовільний. 

 

0% 
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Опитування представників ЗМІ. 

Респонденти – 106 осіб. 

 

№  Анкетування. Запитання. Анкетні відповіді Зведені 

результати 

анкетування 

(загалом – 

100%) 

15.  Як Ви розумієте значення 

презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини 

для здійснення повного, швидкого 

та об’єктивного розслідування та 

розгляду кримінальних 

проваджень ? 

 

А) є однією із 

засад здійснення 

кримінального 

провадження, зміст 

якої полягає у 

неможливості бути 

двічі 

обвинуваченим або 

покараним за 

кримінальне 

правопорушення, за 

яким він був 

виправданий або 

засуджений на 

підставі вироку 

суду, що набрав 

законної сили; 

 

70 % 

Б) є однією із 

засад здійснення 

кримінального 

провадження, 

30 % 
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відповідно до якої 

особа вважається 

невинуватою у 

вчиненні 

інкримінованого їй 

кримінального 

правопорушення і 

не може бути 

піддана 

кримінальному 

покаранню доти, 

доки її вину не буде 

встановлено 

обвинувальним 

вироком суду, що 

набрав законної 

сили; 

 

В) у 

професійній 

діяльності не 

приділяв 

(приділяла) уваги 

даному питанню; 

 

0% 

Г) не розумію 

в повній мірі. 

 

0 % 

16.  Чи доводилося Вам у А) дуже часто; 0 % 
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професійній діяльності стати 

свідком безкарного порушення 

презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини у 

діяльності слідчих та суддів ? 

 

 

Б) часто; 

 

5 % 

В) інколи; 

 

85% 

Г) ніколи. 

 

10 % 

17.  Чи вважаєте Ви доцільним 

підвищити рівень взаємодії 

представників ЗМІ з судовими та 

правоохоронними органами з 

метою отримання та поширення 

важливої загальнодоступної 

інформації серед населення ? 

 

А) безумовно 

так; 

 

90% 

Б) скоріше 

так; 

 

10% 

В) скоріше ні; 

 

0% 

Г) безумовно 

ні. 

 

0% 

18.  Як часто виникають 

випадки неможливості доступу 

представників ЗМІ до судових 

слухань кримінальних 

проваджень ? 

 

А) дуже часто; 

 

0 % 

Б) часто; 

 

20 % 

В) інколи; 

 

75% 

Г) ніколи. 

 

5 % 
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19.  Чи є необхідність 

проведення безкоштовних 

державних тренінгів для 

представників ЗМІ щодо 

інформування про правильність 

поширення даних розслідування 

кримінальних проваджень з 

метою унеможливлення 

виникнення випадків порушення 

презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини ? 

 

А) безумовно 

так; 

 

90% 

Б) скоріше 

так; 

 

10% 

В) скоріше ні; 

 

0% 

Г) безумовно 

ні. 

 

0% 

20.  Як Ви оцінюєте рівень 

діяльності слідчих та суддів у 

сфері дотримання та забезпечення 

презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини 

учасників кримінального 

провадження ? 

 

А) дуже 

високий; 

 

20 % 

Б) 

нормальний; 

 

70% 

В) низький; 

 

10% 

Г) 

незадовільний. 

 

0% 
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Додаток В 

                  ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ  
                           П'ята секція  
 
                          Р І Ш Е Н Н Я  
  
 
                   Справа "Шагін проти України"  
                        (Заява N 20437/05)  
 
                  Страсбург, 10 грудня 2009 року  
 
                            ОСТАТОЧНЕ  
                            10/03/2010  
  
 
                                                Переклад офіційний  
 
     Текст рішення може зазнати редакційної правки.  
 
     У справі "Шагін проти України" 
     Європейський суд з  прав  людини  (п'ята  секція),  засідаючи  
палатою, до складу якої увійшли: 
     Пеер Лоренцен (Peer Lorenzen), Голова, 
     Рената Ягер (Renate Jaeger), 
     Карел Юнгвірт (Karel Jungwiert), 
     Райт Маруст (Rait Maruste), 
     Марк Віллігер (Mark Villiger), 
     Миряна Лазарова-Трайковська  (Mirjana  Lazarova  Trajkovska),  
судді, 
     Михайло Буроменський (Mykhaylo Buromenskiy), суддя ad hoc, 
     та Клаудія Вестердік (Claudia Westerdiek), Секретар секції, 
     після наради за зачиненими дверима 17 листопада 2009 року, 
     постановляє таке рішення:  
 
                            ПРОЦЕДУРА  
 
     1. Справу розпочато за заявою  (N  20437/05),  поданою  проти  
України  до  Суду  на підставі статті 34 Конвенції про захист прав  
людини і основоположних свобод (  995_004  )  (далі  -  Конвенція)  
громадянином Росії  Ігорем  Ігоревичем  Шагіним  (далі  - заявник)  
1 червня 2005 року.  
 
     2. Заявника представляла пані О.Лисак,  адвокат, що практикує  
в Києві.   Уряд   України   (далі   -   Уряд)   представляв   його  
Уповноважений - п. Юрій Зайцев.  
 
     3. Заявник стверджував,  зокрема,  що  судовий  розгляд  його  
справи  не  був  відкритим,  а  деякі заяви високих посадових осіб  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004
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державних  органів,  оприлюднені  в  засобах  масової   інформації  
стосовно   його   справи,   несумісні   з   принципом   презумпції  
невинуватості.  
 
     4. 27 березня 2007  року  Суд  вирішив  повідомити  Уряд  про  
надходження  заяви.  Було  також вирішено розглядати заяву по суті  
одночасно з питанням щодо її прийнятності  (пункт  3  статті  29).  
Уряд  Росії не заявив про намір реалізувати своє право на участь у  
провадженні відповідно   до   пункту   1   статті   36   Конвенції  
( 995_004 ).  
 
                           ЩОДО ФАКТІВ  
 
                       I. ОБСТАВИНИ СПРАВИ  
 
     5. Заявник - Ігор Ігорович Шагін, громадянин Росії, 1970 року  
народження, живе в Києві.  
 
     A. Досудове слідство  
 
     6. За підозрою в організації групою  господарських  товариств  
"ТОП-Сервіс",  якою  керував  заявник,  озброєної  банди  з  метою  
вбивства державних службовців і підприємців,  які начебто заважали  
діяльності цієї групи, було порушено кримінальну справу.  
 
     7. 28  квітня  2000  року  Подільський районний суд м.  Києва  
видав  санкцію  на  адміністративний  арешт  заявника  строком  на  
дванадцять діб за злісну непокору вимогам працівників міліції.  
 
     8. У  період  з  28  квітня  до  10 травня 2000 року заявника  
допитували і він брав участь у цілій низці слідчих дій як свідок у  
кримінальній справі (див. пункт 6 вище).  
 
     9. 10   травня   2000   року   заявника   було  затримано  як  
підозрюваного, і наступного дня він уперше зустрівся з адвокатами.  
 
     10. 19 травня  2000  року  прокуратура  м.  Києва  пред'явила  
заявникові обвинувачення у бандитизмі, а саме - у створенні банди,  
учасники якої підозрюються у вчиненні восьми  вбивств,  замаху  на  
вбивство та завданні тяжких тілесних ушкоджень.  
 
     11. 18  квітня  2001  року  досудове  слідство було оголошено  
закінченим і заявникові  було  надано  можливість  ознайомитися  з  
матеріалами справи.  
 
     12. 26 червня 2001 року слідство було відновлено і заявникові  
пред'явили нові обвинувачення.  Окрім бандитизму,  йому пред'явили  
обвинувачення  у  посяганні  на  життя  працівників правоохоронних  
органів,  у замовленні вбивства з корисливих мотивів у  зв'язку  з  
виконанням  потерпілими службових обов'язків та у вчиненні цих дій  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004
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повторно організованою групою осіб за його наказами.  
 
     13. Того самого дня адвокат заявника звернувся до прокуратури  
м. Києва зі скаргою, в якій стверджував, що, відновивши слідство у  
справі,  слідчий тим  самим  незаконно  продовжив  строк  тримання  
заявника під вартою і порушив його право на захист.  
 
     14. 27  червня  2001  року  прокуратура  м.  Києва  відхилила  
вищезазначені  скарги,  зазначивши,  зокрема,  що  слідство   було  
відновлено  у зв'язку з необхідністю проведення додаткових слідчих  
дій,  і що заявникові буде знову надано можливість ознайомитися  з  
матеріалами справи після закінчення слідства.  
 
     15. 29   січня   2002   року  прокуратура  м.  Києва  визнала  
необґрунтованими  скарги  заявника,  зокрема,  на  ненадання  йому  
доступу  до  графіка ознайомлення з матеріалами справи і до деяких  
документів,  оскільки   заявник   підписав   пояснення,   в   яких  
стверджував протилежне.  
 
     16. 13  лютого  2002  року  заявнику  було  пред'явлене  нове  
обвинувачення.  До пред'явленого йому обвинувачення  в  замовленні  
вбивства додано додаткові епізоди.  
 
     17. У  період з 13 до 15 лютого 2002 року,  після задоволення  
клопотання  заявника   про   подання   пояснень   стосовно   нових  
обвинувачень,  він подав їх у письмовій формі, стверджуючи, що сам  
став жертвою бандитизму.  Натомість 15 лютого  2002  року  слідчий  
запропонував заявнику відповісти на його запитання,  оскільки,  на  
думку   слідчого,   пояснення   заявника   не   стосувалися   суті  
пред'явлених  обвинувачень.  Заявник  пояснив,  що  відповість  на  
запитання одразу після того,  як напише свої пояснення, і попросив  
не заважати йому повною мірою скористатися такою можливістю.  Того  
самого дня слідчий  оголосив  про  закінчення  слідства,  визнавши  
пояснення  заявника  такими,  що  не  мають  стосунку до слідства.  
Адвокат заявника поскаржився на  це  прокуророві  Києва,  але  той  
підтвердив правомірність дій слідчого.  
 
     18. 30 вересня 2002 року справу було направлено на розгляд до  
Апеляційного суду м.  Києва (далі -  Київський  апеляційний  суд).  
Надалі  заявника  представляли у справі принаймні двоє професійних  
адвокатів.  
 
     B. Судовий розгляд  
 
     19. Провадження  в   Київському   апеляційному   суді,   який  
розглядав справу   в  першій  інстанції,  тривало  з  4  листопада  
2002 року до 16 березня 2004 року.  Оскільки справа привернула  до  
себе  увагу  громадськості  і  суд  не  мав приміщення,  достатньо  
просторого, щоб умістити всіх бажаючих бути присутніми на судовому  
розгляді, суд орендував приміщення кінотеатру.  
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     20. Однак згодом,  23 травня 2003 року,  суд виніс ухвалу про  
проведення закритих судових засідань, зазначивши таке: 
     "(...) Судові  засідання постійно відвідує особа,  яка,  з її  
слів, за дорученням Шагіна І.І.,  веде на диктофон аудіозапис.  На  
неодноразові  зауваження  головуючого  з цього приводу ця особа не  
реагує. Крім того, ця особа постійно при собі має пістолет. 
     Враховуючи об'єм   пред'явленого   обвинувачення,   з   метою  
запобігання розголошенню показань потерпілих і свідків та з  метою  
забезпечення  безпеки учасників процесу та свідків,  відповідно до  
рекомендацій,  які  містяться  в  пункті   6   постанови   Пленуму  
Верховного Суду   України   від   18   червня   1999   року  N  10  
( v0010700-99 ) "Про  застосування  законодавства,  що  передбачає  
державний   захист   суддів,  працівників  суду  і  правоохоронних  
органів,  та осіб, які беруть участь у судочинстві", ст. 7, ст. 16  
Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у  
кримінальному судочинстві" ( 3782-12 ), (...) 
     УХВАЛИВ: 
     подальше слухання  кримінальної  справи   про   обвинувачення  
Шагіна  Ігора  Ігоровича  [та  ін.] проводити у закритому судовому  
засіданні".  
 
     21. Згідно  з  процесуальним  законодавством  ця  ухвала   не  
підлягала оскарженню.  Заперечивши той факт, що він комусь доручав  
здійснювати  аудіозапис  судових  засідань,   заявник   безуспішно  
домагався  розслідування  інциденту  і просив суд переглянути своє  
рішення.  
 
     22. Надалі розгляд справи  відбувався  в  закритому  судовому  
засіданні в кінотеатрі.  
 
     23. Як  свідчить лист від 20 листопада 2003 року,  надісланий  
Київським апеляційним  судом  місцевому  адвокатському  об'єднанню  
стосовно  питання,  не пов'язаного з цим судовим процесом,  заходи  
безпеки, здійснювані під час судового розгляду, включали, зокрема,  
залучення щонайменше сімдесяти правоохоронців.  
 
     24. Протягом   судового   процесу  показання  дали  приблизно  
п'ятдесят п'ять свідків і  п'ятнадцять  підсудних.  Суд  розглянув  
письмові  показання приблизно ста свідків,  яких було допитано під  
час досудового слідства і які,  однак,  не  з'явилися  на  судовий  
розгляд, а також зізнавальні показання підсудних, отримані під час  
досудового слідства.  Суд  також  переглянув  відеозаписи  кількох  
відтворень обстановки і обставин подій.  Він також дослідив велику  
кількість письмових доказів і висновків експертів, серед яких були  
такі документи: реєстраційні та установчі документи всіх компаній,  
які  входили  до  складу  групи;  їхні  договори  з  усіма  іншими  
компаніями,  залученими  у  процес  їхньої комерційної діяльності;  
висновки за результатами відповідних перевірок, які було проведено  
в Росії, Білорусі, Латвії та Естонії в рамках надання міждержавної  
правової допомоги;  висновки за результатами перевірки, проведеної  
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Інтерполом, а також велика кількість інших документів.  
 
     25. Під  час судового розгляду підсудні відмовилися від своїх  
зізнавальних показань  і  заявили  про  свою  невинуватість.  Вони  
стверджували,  що їх примусили свідчити проти себе і заявника. Суд  
дослідив їхні скарги на погане поводження під  час  перебування  в  
міліції (на що заявник не скаржився) і визнав їх необґрунтованими,  
пославшись,  зокрема,  на  результати  проведених   стосовно   них  
медичних  експертиз,  а  також на те,  що під час розслідування не  
надходило ніяких скарг з їхнього боку.  
 
     26. У процесі судового розгляду заявник заявив клопотання про  
виклик   певних   свідків.   Серед   них   був  пан  Ф.,  один  із  
співзасновників   очолюваних   заявником   компаній,   який,    як  
стверджувалося,  мав  більше  інформації,  ніж  та,  що  була  ним  
повідомлена під час  досудового  слідства,  деякі  посадові  особи  
митниці,  а  також  директор  однієї  з російських компаній,  який  
нібито міг підтвердити свої  ділові  стосунки  із  заявником.  Суд  
задовольнив  клопотання  заявника  стосовно пана Ф.,  але відхилив  
інші клопотання.  Суд  неодноразово  викликав  пана  Ф.  у  судове  
засідання, але той не з'явився.  
 
     27. Суд першої інстанції встановив, що заявник керував низкою  
компаній,  причетних до фінансових махінацій,  і створив банду для  
захисту своїх бізнесових інтересів.  
 
     28. 15   березня   2004  року,  визнавши  заявника  винним  в  
організації банди,  за трьома епізодами обвинувачення в замовленні  
вбивства,  а  також  у  підбурюванні до заподіяння тяжких тілесних  
ушкоджень працівникові  правоохоронних  органів  та  посяганні  на  
життя  працівника  правоохоронних  органів  суд призначив заявнику  
покарання у вигляді довічного позбавлення волі.  
 
     29. Заявник подав касаційну скаргу,  якою оскаржив  зазначене  
вище рішення за цілою низкою питань:  допустимість прийнятих судом  
доказів,  відсутність вирішальних  доказів  щодо  кожного  епізоду  
обвинувачення,  відмова  слідчого  продовжувати  допит заявника та  
відмова суду викликати або забезпечити присутність певних свідків.  
Заявник  також  поскаржився,  що високі посадові особи прокуратури  
публічно оголосили його  винним  ще  до  першого  його  допиту  як  
підозрюваного у справі і що суд також із самого початку виходив із  
презумпції його вини.  
 
     30. 14 грудня 2004 року за результатами  відкритого  розгляду  
справи,    заслухавши    доводи   обвинувачення   і   захисту   та  
проаналізувавши матеріали справи,  Верховний Суд  України  залишив  
вирок стосовно заявника без змін.  У своїй ухвалі Верховний Суд не  
розглянув жодного з  конкретних  питань,  порушених  у  касаційній  
скарзі.  За  твердженням  заявника,  відбулося лише одне засідання  
Верховного Суду, яке тривало приблизно чотири години.  
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     C. Прес-конференція 10 травня 2000 року та висвітлення  її  в  
засобах масової інформації  
 
     31. 10 травня 2000 року,  одразу після затримання заявника як  
підозрюваного  у  кримінальній  справі,   прокуратура   м.   Києва  
організувала  прес-конференцію,  яку  широко  висвітлювали  засоби  
масової інформації.  
 
     32. 12 травня 2000 року  в  щоденній  газеті  "Сегодня"  було  
опубліковано  статтю  під заголовком "У столиці заарештовано банду  
кілерів", у якій повідомлялося таке: 
     "Прокурор Києва  Ю.Г,  його  перший заступник В.Ш.  та перший  
заступник начальника столичної міліції розповіли [журналістам] про  
арешт чотирнадцяти   членів   банди,   яка  орудувала  в  місті  з  
1997 року. ...Як основний замовник, за твердженням правоохоронців,  
підозрюється директор однієї зі структур "Топ-Сервісу" Ігор Шагін.  
Його обвинувачують у восьми "замовленнях", включно із замовленнями  
вбивства... За виконання злочинів Шагін передав спільникам близько  
100 000 доларів готівкою...  Прокурор Києва  акцентував  увагу  на  
тому,  що  "замовлені"  посадові  особи  переслідувалися бандитами  
виключно за те,  що сумлінно виконували службові обов'язки,  а  це  
суперечило планам структури, очолюваної Шагіним..."  
 
     33. Того  самого  дня в щоденній газеті "Факты и Комментарии"  
було  опубліковано  статтю  під   заголовком   "Вперше   в   Києві  
заарештовано організовану групу вбивць,  яка виконувала замовлення  
на усунення державних чиновників". У статті повідомлялося таке: 
     "Учора під   час   брифінгу  прокурор  Києва  Ю.Г.  повідомив  
журналістам, що...  викрито серію замовних вбивств  і  замахів  на  
вбивство...   Заарештовано   чотирнадцять  членів  [організованого  
злочинного] угруповання, яке брало участь у вчиненні цих злочинів:  
шість  кілерів,  три посередники,  чотири замовники і постачальник  
зброї.  Серед заарештованих і керівник банди - один  з  директорів  
відомої  торговельної  фірми  ТОВ "ТОП-Сервіс" Ігор Шагін.  Кілери  
зізналися, що саме він був замовником замахів..."  
 
     34. У  статті  також  наводилися  слова  першого   заступника  
прокурора м. Києва В.Ш.: 
     "Тридцятирічний Ігор  Шагін...  був   замовником   восьми   з  
дванадцяти встановлених  нами  епізодів.  ...Загалом  за виконання  
"замовлень"  кілери  одержали  від  Шагіна   близько   100   тисяч  
доларів..."  
 
     35. Того   самого   дня   в   щоденній   газеті  "День"  було  
опубліковано  статтю  під  заголовком  "Викрито   "авторитета   на  
замовлення"  (на  його рахунку вісім злочинів проти держслужбовців  
Києва)", у якій повідомлялося таке: 
     "Замовником восьми   злочинів   щодо   державних  службовців,  
скоєних у  період  із  1997-го  по   2000   рік...,   є   директор  
ТОВ "ТОП-Сервіс",   громадянин   Росії   Ігор  Шагін.  Про  це  на  
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прес-конференції учора... повідомив прокурор столиці Ю.Г.".  
 
     36. Того самого дня в щоденній  газеті  "Киевские  ведомости"  
було опубліковано статтю під заголовком "Смертоносний ТОП-Сервіс",  
у якій наведено такі слова першого заступника прокурора м. Києва: 
     "За нашими  підрахунками,  усього  за  виконання  "замовлень"  
кілери одержали від Шагіна близько 100 тисяч доларів...  Фактичним  
керівником цієї групи був Шагін. Його розпорядження [вбивати] мали  
систематичний характер".  
 
     37. Наведені  вище  витяги  з  виступу   першого   заступника  
прокурора  м.  Києва  В.Ш.  також  з'явилися 16 травня 2000 року в  
статті "Хто стоїть за кілерами",  опублікованій у газеті "Вечерние  
Вести".  
 
     38. 15  травня 2000 року в газеті "Свобода" було опубліковано  
статтю під заголовком "Бізнес на крові", у якій повідомлялося: 
     "Сенсаційні повідомлення     про     знешкодження    великого  
бандитського угруповання  оприлюднили  на  минулому  тижні  голова  
Державної податкової адміністрації України М.А.  та прокурор міста  
Києва Ю.Г.  За 12 заарештованими,  з яких,  за словами  заступника  
Міністра внутрішніх справ В.М.,  6 - професійні вбивці,  тягнеться  
довгий шлейф резонансних злочинів...  Керівники "силових" відомств  
запевняють,  що... державні службовці... стали жертвами бізнесових  
апетитів громадянина Росії Ігоря Шагіна,  який  очолював  київське  
ТОВ "ТОП-Сервіс". Пам'ятаєте симпатичну рекламу на ТВ - "Ой, "Топ-  
Сервіс",  ой,  "Топ-Сервіс",  люди тут хороші..."?  Хороша  людина  
Шагін  "замовляв"  тих,  хто якимось чином заважав реалізації його  
планів".  
 
     39. 18 травня 2000  року  в  щотижневій  газеті  "Юридическая  
практика"  було  опубліковано  статтю  під  заголовком "Презумпція  
невинуватості по-українськи",  в якій висловлено думку,  що  заяви  
посадових   осіб   державних   органів  стосовно  справи  заявника  
несумісні з принципом презумпції невинуватості.  У статті наведено  
такі слова прокурора м. Києва Ю.Г: 
     "Кілери свідчать,  що  Шагін  замовив   кілька   замахів   на  
вбивство";  "Ці злочини можна вважати розкритими, хоча слідство ще  
триває".  
 
             II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО  
                            І ПРАКТИКА  
 
     A. Гласність судового процесу  
 
     40. Стаття  129  Конституції  України ( 254к/96-ВР ) гарантує  
гласність судового процесу як одну з основних засад судочинства.  
 
     41. У відповідному положенні статті  9  Закону  України  "Про  
судоустрій України" ( 3018-14 ) зазначено: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3018-14
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     "Розгляд  справ у судах відбувається відкрито, крім випадків,  
передбачених   процесуальним   законом.  (...)  Розгляд  справи  у  
закритому  судовому  засіданні  допускається  за  рішенням  суду у  
випадках, передбачених процесуальним законом".  
 
     42. Відповідні  положення  Кримінально-процесуального кодексу  
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) передбачають: 
     "Стаття 20. Гласність судового розгляду ( 1001-05 ) 
     Розгляд справ у всіх судах відкритий,  за винятком  випадків,  
коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці. 
     Закритий судовий  розгляд,   крім   того,   допускається   за  
мотивованою  ухвалою  суду  в  справах  про  злочини осіб,  які не  
досягли шістнадцятирічного віку,  в справах про статеві злочини, а  
також  в інших справах з метою запобігання розголошенню відомостей  
про інтимні сторони життя осіб,  які беруть участь у справі,  та у  
разі,  коли  цього  потребують  інтереси безпеки осіб,  взятих під  
захист..."  
 
     43. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб,  які беруть  
участь   у  кримінальному  судочинстві"  (  3782-12  )  передбачає  
можливість проведення  закритого  судового  розгляду  в  інтересах  
безпеки  осіб.  Згідно зі статтею 16 цього Закону закритий судовий  
розгляд може проводитися за мотивованою ухвалою суду  у  випадках,  
коли цього потребують інтереси безпеки осіб, взятих під захист.  
 
     44. У  пункті 6 Постанови Пленуму Верховного Суду України від  
18 червня 1999  року  N  10  (  v0010700-99  )  "Про  застосування  
законодавства,  що передбачає державний захист суддів, працівників  
суду і правоохоронних  органів,  та  осіб,  які  беруть  участь  у  
судочинстві" зазначено: 
     "З метою  запобігання  розголошенню  показань  потерпілих   і  
свідків,  які викривають злочинців,  за наявності пов'язаної з цим  
реальної загрози посягання на їх життя,  здоров'я,  житло чи майно  
суди  мають  розглядати  кримінальні справи (особливо про злочини,  
вчинені організованими групами) в закритому судовому засіданні".  
 
     B. Презумпція невинуватості  
 
     45. Принцип     забезпечення     презумпції     невинуватості  
проголошується статтею 62 Конституції України ( 254к/96-ВР ),  яку  
можна знайти  в  рішенні  "Грабчук  проти  України"  (  974_118  )  
(Grabchuk v. Ukraine; N 8599/02, п. 26, від 21 вересня 2006 року). 
     У статті 2 Кримінального кодексу ( 2341-14 ) зазначено: 
     "Особа вважається  невинуватою  у  вчиненні злочину і не може  
бути  піддана  кримінальному  покаранню,  доки  її  вину  не  буде  
доведено  в  законному порядку і встановлено обвинувальним вироком  
суду".  
 
     46. Постанова Президії Верховного Суду України від 20  лютого  
2004  року  N 5 ( v0005700-04 ) "Про стан здійснення судочинства у  
2003 році і завдання на 2004 рік" містить такий пункт: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1001-05
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1002-05
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1003-05
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1001-05
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3782-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-99
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_118
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-04
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     "Непоодинокі випадки  публікацій у засобах масової інформації  
статей щодо осіб,  яких ще не визнано винними у вчиненні  злочинів  
за   вироком   суду,   чим  грубо  порушуються  положення  ст.  62  
Конституції України ( 254к/96-ВР ).  Мали місце  публікації  заяв,  
зроблених  з  метою вплинути на прийняття судом рішення на користь  
певних осіб".  
 
                            ЩОДО ПРАВА  
 
                 I. СКАРГА ПРО ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1  
                  СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ ( 995_004 )  
                      У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗАКРИТИМ  
                        СУДОВИМ РОЗГЛЯДОМ  
 
     47. Заявник  скаржився,  що  його  право на відкритий судовий  
розгляд було порушено внаслідок нібито безпідставного  позбавлення  
громадськості  можливості  бути  присутньою  на  розгляді справи в  
Київському апеляційному суді з 23 травня 2003 року.  Він посилався  
на  пункт  1  статті  6  Конвенції  (  995_004 ),  який у частині,  
застосовній до цієї справи, проголошує: 
     "Кожен має  право  на...  публічний  розгляд  його  справи...  
[судом]...,  який встановить обґрунтованість будь-якого висунутого  
проти нього кримінального обвинувачення..."  
 
     A. Щодо прийнятності  
 
     48. Уряд  стверджував,  що  ця  частина заяви є неприйнятною,  
оскільки її подано після спливу шестимісячного  строку,  який,  на  
думку  Уряду,  розпочався  23  травня  2003 року,  коли суд першої  
інстанції  виніс  ухвалу  про  проведення  подальшого  розгляду  в  
закритому судовому засіданні.  
 
     49. Заявник з цим не погоджувався.  
 
     50. Суд наголошує,  що згідно з пунктом 1 статті 35 Конвенції  
( 995_004 ) він може розглядати лише ті скарги,  які  було  подано  
впродовж   шести   місяців  від  дня  постановлення  національними  
органами "остаточного" рішення.  
 
     51. Суд зауважує,  що ця скарга стосується порушення одного з  
аспектів   права   на   справедливий   судовий  розгляд,  яке,  як  
стверджується,  мало місце під час судового процесу у  справі,  що  
завершився  винесенням остаточного рішення Верховним Судом України  
14 грудня 2004 року.  
 
     52. Отже,   Суд   вважає,   що   заявник    виконав    вимогу  
шестимісячного строку, і відхиляє заперечення Уряду.  
 
     53. Суд вважає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою  
у значенні пункту 3 статті 35 Конвенції (  995_004  ).  Суд  також  
зазначає, що вона не є неприйнятною з якихось інших підстав. Отже,  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004
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вона оголошується прийнятною.  
 
     B. Щодо суті  
 
     54. Уряд не подав жодних зауважень стосовно суті справи.  
 
     55. Заявник відстоював свою позицію щодо скарги.  
 
     56. Суд  повторює,  що  забезпечення   відкритості   судового  
розгляду становить основоположний принцип,  закріплений у пункті 1  
статті 6 ( 995_004 ).  Такий публічний характер судового  розгляду  
гарантує  сторонам  у  справі,  що правосуддя не здійснюватиметься  
таємно,  без  публічного  контролю;  це  також  один  із   засобів  
підтримання  довіри  до судів.  Здійснення правосуддя і,  зокрема,  
судовий   процес   набувають   легітимності   завдяки   гласності.  
Забезпечуючи  прозорість здійснення правосуддя,  гласність,  таким  
чином,  сприяє реалізації  мети  пункту  1  статті  6,  а  саме  -  
справедливому  судовому  розгляду,  забезпечення  якого  є одним з  
основоположних принципів  демократичного  суспільства  у  значенні  
Конвенції  (див.  рішення у справі "Бєлашев проти Росії" (Belashev  
v.  Russia),  N 28617/03,  п.  79,  від  4  грудня  2008  року,  з  
наведеними посиланнями).  
 
     57. Водночас  Суд  зазначає,  що  існують  винятки  з  вимоги  
забезпечення відкритості судового розгляду.  Це випливає з  тексту  
самого пункту 1 статті 6 ( 995_004 ), який передбачає, що "преса і  
громадськість можуть бути не  допущені  в  зал  засідань  протягом  
усього судового   розгляду   або   його   частини  в  інтересах...  
національної безпеки в демократичному суспільстві,...  або -  тією  
мірою,  що  визнана  судом  суворо  необхідною,- коли за особливих  
обставин   публічність   розгляду   може    зашкодити    інтересам  
правосуддя".  Отже,  за  статтею 6 іноді може виявитися необхідним  
обмежити  відкритість  і  публічність  процесу  для   того,   щоб,  
наприклад,   забезпечити   безпеку   свідків   чи   нерозголошення  
відомостей про них або  сприяти  вільному  обміну  інформацією  та  
думками при здійсненні судочинства (див. рішення у справі "Б. і П.  
проти Сполученого Королівства" (B.  and P. v. the United Kingdom),  
NN 36337/97  і  35974/97,  п.  37,  ECHR  2001-III,  з  наведеними  
посиланнями).  
 
     58. Суд також зауважує,  що,  незважаючи на супутні  проблеми  
безпеки  у звичайному кримінальному процесі,  який,  звісно,  може  
стосуватися небезпечних злочинців,  існує високий рівень сподівань  
на гласність такого судочинства (див. рішення у справі "Кемпбелл і  
Фелл проти Сполученого Королівства"  (Campbell  and  Fell  v.  the  
United Kingdom) від 28 червня 1984 року,  п.  87,  серія A, N 80).  
Крім того,  хоча проблеми безпеки і  є  загальною  рисою  багатьох  
кримінальних   процесів,   вони  рідко  виправдовують  недопущення  
громадськості на судові засідання (див.  рішення у  справі  "Ріпан  
проти Австрії"   (Riepan   v.   Austria),   N   35115/97,  п.  34,  
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ECHR 2000-XII).  
 
     59. Суд також наголошує  на  важливості  відкритого  судового  
розгляду  кримінальної  справи  в суді першої інстанції,  оскільки  
розгляд справи по суті апеляційним судом є обмеженим. Отже, навіть  
якщо  розгляд  справи  в  апеляційному порядку буде відкритим,  це  
необов'язково компенсує ту недостатність гласності, яка мала місце  
під час розгляду справи в суді першої інстанції (див. згадане вище  
рішення у справі Ріпана (Riepan), п. 37).  
 
     60. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що на  
початку  Київський  апеляційний  суд вжив виняткових заходів,  щоб  
забезпечити присутність преси  і  громадськості,  було  орендовано  
великий зал,  у якому відкриті засідання проходили протягом перших  
шести місяців,  доки 23 травня 2003 року було вирішено  розглядати  
справу в закритому засіданні.  Надалі судовий розгляд відбувався в  
закритому режимі протягом майже десяти місяців.  
 
     61. У цій справі Суд має перш  за  все  встановити,  чи  було  
недопущення  громадськості  на  засідання  Київського апеляційного  
суду при  розгляді  ним  справи  в  першій  інстанції  правомірним  
заходом з погляду того чи іншого положення, яке передбачає виняток  
із принципу відкритості судового розгляду, закріпленого в пункті 1  
статті  6 Конвенції ( 995_004 ).  Якщо підстав вважати такий захід  
правомірним не виявиться,  потрібно буде з'ясувати,  чи можна було  
закритість  судового  розгляду  справи  в  суді  першої  інстанції  
компенсувати відкритістю її розгляду у Верховному Суді.  
 
     62. Суд зауважує,  що в ухвалі Київського  апеляційного  суду  
від  23  травня  2003 року наведено такі дві підстави не допускати  
публіку на засідання суду: запобігання розголошенню відомостей про  
свідків  і  потерпілих  та забезпечення безпеки учасників судового  
процесу.  Єдиним поясненням,  наданим стосовно того, що спричинило  
такі  побоювання,  було  посилання  на  присутність  у  залі  суду  
невстановленої особи,  яка,  як стверджувалося,  була  озброєна  і  
здійснювала аудіозапис за вказівкою заявника, ігноруючи зауваження  
суддів.  
 
     63. Ураховуючи характер і  зміст  обвинувачень,  пред'явлених  
заявникові  та  іншим  підсудним,  а  також  широке  висвітлення в  
засобах масової інформації судового  процесу  в  цій  кримінальній  
справі,  Суд  визнає,  що  справа  була  надзвичайно  значущою для  
громадськості.  
 
     64. Суд також зауважує, що місце проведення судового розгляду  
було  досить  придатним для того,  щоб розмістити велику кількість  
присутніх (див.  пункт 19  вище),  і,  як  видається,  було  вжито  
належних   заходів   для  забезпечення  порядку  в  залі  судового  
засідання (див. пункт 23 вище).  
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     65. Суд повторює, що міркування безпеки можуть, хоча й рідко,  
виправдовувати недопущення   громадськості   на  судові  засідання  
(див. пункт 58 вище).  Однак такі міркування безпеки повинні  бути  
достатньо  переконливими і повністю поясненими.  Єдиною конкретною  
підставою,  наведеною  судом  першої  інстанції   на   виправдання  
недопущення  громадськості,  було посилання на присутність якогось  
громадянина,  який здійснював аудіозапис процесу і був  озброєний.  
Але невідомо, чому через цю одну особу виникла потреба недопущення  
громадськості: для вирішення будь-яких питань безпеки, які виникли  
через  присутність  цієї  особи,  можна було вжити менш масштабних  
заходів - наприклад,  вивести її із залу  судових  засідань.  Інші  
аргументи  суду  першої  інстанції  - посилання на необхідність не  
допустити розголошення показань свідків і потерпілих  та  загальне  
посилання   на  безпеку  учасників  процесу  -  не  були  пояснені  
національними судами і Урядом у відповідному  контексті  чи  іншим  
чином під час провадження в Суді.  Суд визнає, що не було наведено  
підстав,  які могли  б  виправдовувати  позбавлення  громадськості  
можливості  бути  присутньою протягом усього процесу в суді першої  
інстанції.  
 
     66. Суд  не  вважає,  що  відкритість   розгляду   справи   у  
Верховному  Суді компенсувала закритість її розгляду в суді першої  
інстанції.  Адже на практиці такий перегляд справи був незрівнянно  
вужчим  за  розгляд  у  суді  першої  інстанції,  оскільки під час  
провадження   в   апеляційній   інстанції   не   було   повторного  
заслуховування  та  допиту  свідків  і  було  проведено  лише одне  
засідання (див. пункти 19, 24 і 30 вище).  
 
     67. Беручи до уваги викладене вище, Суд доходить висновку, що  
у  зв'язку  з  незабезпеченням публічного розгляду справи заявника  
мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції ( 995_004 ).  
 
                     II. СКАРГА ПРО ПОРУШЕННЯ  
                   ПУНКТУ 2 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ  
                           ( 995_004 )  
 
     68. Заявник скаржився,  що заяви про його  вину,  зроблені  в  
засобах масової інформації посадовими особами державних органів до  
того,  як його було засуджено судом,  вплинули на громадську думку  
та наперед визначили результат вирішення справи.  Він посилався на  
пункт 2 статті 6 Конвенції ( 995_004 ), який передбачає: 
     "Кожен, кого    обвинувачено    у    вчиненні   кримінального  
правопорушення,  вважається невинуватим доти,  доки його  вину  не  
буде доведено в законному порядку".  
 
     A. Щодо прийнятності  
 
     1. Вичерпання національних засобів юридичного захисту  
 
     69. Уряд  стверджував,  що  заявник повинен був учинити проти  
відповідних  державних  посадових   осіб   цивільний   позов   про  
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відшкодування  шкоди,  заподіяної стверджуваним наклепом,  що,  на  
думку Уряду,  було ефективним  засобом  юридичного  захисту,  яким  
треба було скористатися за тих обставин.  
 
     70. Заявник спростовував цей аргумент.  
 
     71. Суд повторює, що презумпція невинуватості - як і гарантії  
пункту 3 статті 6 (  995_004  )  -  вважається  окремою  гарантією  
справедливого  судового  розгляду  кримінальної справи,  порушеної  
щодо особи (див.  пункт 81 нижче).  Суд зауважує,  що в цій справі  
заявник  мав  можливість звернутися з такою скаргою до судів,  які  
розглядали його   кримінальну   справу,   і    він    зробив    це  
(див. обставини   справи   в   пункті   29  вище;  для  порівняння  
див. ухвали у справах "Ксєнцов проти Росії" (Ksenzov  v.  Russia),  
N 75386/01,  від  27  січня  2005  року,  і "Коваль проти України"  
( 974_143  )  (Koval  v.  Ukraine),  N  65550/01,  від  10  грудня  
2002 року).  
 
     72. Суд  не  виключає,  що засіб юридичного захисту,  на який  
послався Уряд,  можливо,  міг би виявитися ефективним.  Втім, якщо  
доступними   є  кілька  засобів  юридичного  захисту,  заявник  не  
зобов'язаний використовувати більш як один засіб (див.  рішення  у  
справі "Карако  проти Угорщини" (Karako v.  Hungary),  N 39311/05,  
п. 14, від 28 квітня 2009 року, з наведеними посиланнями).  
 
     73. Отже,  цю  скаргу  не  можна  оголосити  неприйнятною  на  
підставі невичерпання національних засобів юридичного захисту.  
 
     2. Дотримання вимоги шестимісячного строку  
 
     74. Як   альтернативний   аргумент   на   додаток   до  свого  
заперечення стосовно невичерпання засобів юридичного захисту  Уряд  
посилався   на  те,  що  заявник  подав  цю  скаргу  після  спливу  
шестимісячного строку. Заявник з цим не погоджувався.  
 
     75. 3 огляду на свої висновки в пунктах 71  і  73  вище,  Суд  
вважає,  що  стосовно заявника перебіг шестимісячного строку,  для  
цілей пункту  1  статті  35  Конвенції  (  995_004  ),  почався  з  
14 грудня 2004 року,  коли Верховний Суд виніс остаточне рішення в  
порушеній проти заявника кримінальній справі.  
 
     76. Суд  зауважує,  що  заявник  подав  до  Суду  свою  заяву  
1 червня 2005 року, тобто в межах встановленого строку.  
 
     77. Тому Суд відхиляє і це заперечення Уряду.  
 
     78. Суд   також  вважає,  що  ця  частина  заяви  не  є  явно  
необґрунтованою у  значенні   пункту   3   статті   35   Конвенції  
( 995_004  )  і  не є неприйнятною з якихось інших підстав.  Отже,  
вона оголошується прийнятною.  
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     B. Щодо суті  
 
     79. Висунувши наведені вище  заперечення  проти  прийнятності  
цієї скарги, Уряд не подавав доводів щодо її суті.  
 
     80. Заявник відстоював свою позицію щодо скарги.  
 
     81. Суд   повторює,   що  принцип  презумпції  невинуватості,  
закріплений у пункті 2 статті 6 Конвенції ( 995_004 ),  є одним  з  
аспектів   права  на  справедливий  судовий  розгляд  кримінальної  
справи,  гарантованого пунктом 1 статті 6 (див.  рішення у  справі  
"Альне  де Рібемон проти Франції" (Allenet de Ribemont v.  France)  
від 10 лютого 1995 року,  п.  35,  серія A, N 308). Цей принцип не  
лише забороняє передчасне висловлення думки самим судом про те, що  
особа, "яку обвинувачено у вчиненні злочину", є винною, тоді як це  
ще не доведено відповідно до закону,  а й поширюється на заяви, що  
їх роблять інші державні посадові особи  стосовно  проваджень,  що  
тривають, у кримінальних справах і які спонукають громадськість до  
думки про вину підозрюваного та визначають наперед  оцінку  фактів  
компетентним судовим органом (див. висновки з відповідної практики  
Суду,  наприклад,  в рішенні у справі "Хужин та інші проти  Росії"  
(Khuzhin and Others v.  Russia),  N 13470/02, п. 93, від 23 жовтня  
2008 року).  Достатньо мати -  навіть  за  відсутності  будь-якого  
формального  висновку  - певні підстави припускати,  що відповідна  
посадова особа вважає обвинуваченого винним (див. рішення у справі  
"Бьомер проти Німеччини" (Bohmer v.  Germany),  N 37568/97, п. 54,  
від 3 жовтня 2002 року). У цьому зв'язку Суд наголосив на тому, як  
важливо  державним  посадовим особам добирати слова,  оприлюднюючи  
свої заяви ще до судового розгляду справи,  порушеної проти особи,  
та  визнання  її  винною в тому чи іншому злочині (див.  рішення у  
справі "Дактарас проти Литви" (Daktaras v. Lithuania), N 42095/98,  
п.  41,  ECHR  2000-X).  Таким  чином,  слід принципово розрізняти  
повідомлення про те, що когось лише підозрюють у вчиненні злочину,  
та  чітку заяву,  зроблену за відсутності остаточного вироку,  про  
те,  що особа вчинила злочин (див.  рішення у справі "Ісмоїлов  та  
інші проти  Росії"  (Ismoilov  and Others v.  Russia),  N 2947/06,  
п. 166,  від 24 квітня 2008  року).  Чи  порушує  заява  державної  
посадової  особи принцип презумпції невинуватості - слід визначати  
в контексті конкретних обставин,  за яких було зроблено таку заяву  
(див. згадане вище рішення у справі Дактараса (Dektaras), п. 43).  
 
     82. Крім  того,  з'ясовуючи,  чи  становить оскаржувана заява  
державної посадової особи порушення пункту  2  статті  6,  Суд  не  
надає  вирішальної  ваги  характерові  чи  результатам  подальшого  
судового процесу.  Наприклад,  Суд  визнав   наявність   порушення  
пункту 2  статті  6  Конвенції  (  995_004 ) навіть у кримінальних  
справах,  у яких національні суди закрили провадження у зв'язку із  
закінченням  строку  давності,  заявника виправдали,  а вирішувати  
питання вини взагалі не було потреби (див.  згадане вище рішення у  
справі Альне де Рібемона (Allenet de Ribemont), п. 35).  
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     83. Суд наголошує,  що пункт 2 статті 6 Конвенції ( 995_004 )  
не може завадити відповідним органам інформувати громадськість про  
перебіг розслідування в кримінальних справах, адже це суперечило б  
праву на свободу  вираження  поглядів,  проголошеному  статтею  10  
Конвенції.  Однак  він  зобов'язує  робити  це  з усією необхідною  
обережністю  та  обачністю,  щоб  дотримати   принцип   презумпції  
невинуватості  (див.  згадане  вище  рішення  у  справі  Альне  де  
Рібемона  (Allenet  de  Ribemont),  п.  38).  Водночас  слідчі  та  
правоохоронні  органи  не  несуть  відповідальності за дії засобів  
масової інформації (див.  рішення у справі  "Ю.Б.  та  інші  проти  
Туреччини" (Y.B.  and Others v.  Turkey),  NN 48173/99 і 48319/99,  
п. 48, від 28 жовтня 2004 року).  
 
     84. Повертаючись до обставин справи,  що  розглядається,  Суд  
зауважує,  що деякі високі посадові особи прокуратури,  міліції та  
податкової адміністрації зробили заяви  стосовно  порушеної  проти  
заявника  кримінальної  справи  на самому початку провадження та в  
контексті,  не пов'язаному з ним,  а саме -  на  прес-конференції,  
організованій прокуратурою м. Києва.  
 
     85. Оцінюючи  зміст  оскаржуваних заяв,  Суд,  за відсутності  
пояснень Уряду,  може спиратися лише на низку публікацій у  пресі,  
оскільки  не  має  у  своєму розпорядженні ані стенограми згаданої  
вище прес-конференції, ані прес-релізів, які, можливо, були видані  
організаторами.  Щоб уникнути помилкового прийняття журналістських  
інтерпретацій  за  автентичні  слова  відповідних  посадових  осіб  
державних органів, Суд обмежиться оцінкою заяви першого заступника  
прокурора Києва В.С,  яку однаково процитували  три  різні  газети  
(див.  пункти  34,  36  і  37  вище).  Її зміст такий:  "За нашими  
підрахунками,  усього за виконання "замовлень" кілери одержали від  
Шагіна  близько  100  тисяч доларів....  Фактичним керівником цієї  
групи був Шагін.  Його розпорядження [вбивати] мали  систематичний  
характер".  
 
     86. На думку Суду,  зазначена заява свідчить про те,  що той,  
хто її озвучив, вважав установленим фактом те, що заявник замовляв  
і  оплачував  убивства,  хоч  єдине,  у  чому  він  був  не  таким  
упевненим,- це точна сума,  сплачена за вбивства.  Отже, ця заява,  
яку  було  зроблено задовго до складання обвинувального висновку у  
справі  заявника,  стосовно  винуватості   заявника   у   вчиненні  
злочинів, по-перше, спонукала громадськість до думки про його вину  
і,  по-друге,  визначала наперед оцінку фактів відповідним судовим  
органом.  
 
     87. Таким  чином,  мало  місце  порушення  пункту  2 статті 6  
Конвенції ( 995_004 ).  
 
                         III. ІНШІ СКАРГИ  
                     ПРО ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ  
                           ( 995_004 )  
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     A. Інші скарги про порушення статті 6 Конвенції ( 995_004 )  
 
     88. Заявник також скаржився за пунктом 1 статті  6  Конвенції  
( 995_004 ), що судовий процес у його справі не був по-справжньому  
змагальним,  а  обвинувальний  вирок  здебільшого  ґрунтувався  на  
доказах,  які  не було розглянуто в судовому засіданні.  Він також  
скаржився,  посилаючись на підпункти "a",  "b", "c" і "d" пункту 3  
статті  6  Конвенції,  що  його  не було негайно поінформовано про  
висунуті йому обвинувачення,  що він не мав доступу до адвоката на  
початковому  етапі  розслідування,  що  його обмежували в праві на  
подання своїх доводів слідчому та  в  ознайомленні  з  матеріалами  
справи  і що він не мав змоги поставити запитання деяким свідкам у  
судовому засіданні.  
 
     89. Втім,  беручи до уваги всі наявні матеріали  та  оцінюючи  
оскаржувані питання в межах своєї компетенції, Суд визнає, що вони  
не містять ніяких ознак  порушення  прав  і  свобод,  проголошених  
положеннями, на які посилався заявник.  
 
     90. Отже,  ця частина заяви є явно необґрунтованою і має бути  
відхилена відповідно  до  пунктів  3  і  4  статті  35   Конвенції  
( 995_004 ).  
 
     B. Скарги про порушення інших положень Конвенції ( 995_004 )  
 
     91. Заявник скаржився за статтею 3 Конвенції ( 995_004 ),  що  
після його затримання 28 квітня  2000  року  він  зазнав  поганого  
поводження під час перебування в міліції.  
 
     92. Суд  зазначає,  що  заявник  ніколи  не  звертався з цією  
скаргою  до  національних  органів  відповідно  до  процесуального  
законодавства.  Тому Суд відхиляє її, оскільки заявник не вичерпав  
національних засобів юридичного захисту,  як цього вимагає пункт 1  
статті 35 Конвенції ( 995_004 ).  
 
     93. Крім  того,  посилаючись  на  це саме положення,  заявник  
скаржився на умови тримання його під вартою у період з  28  квітня  
до 7 травня 2000 року.  
 
     94. Навіть припускаючи на користь заявника, що він справді не  
мав ефективних засобів юридичного захисту  стосовно  цієї  скарги,  
Суд  зазначає,  що  заяву подано приблизно через п'ять років після  
того,  як  оскаржувана  ситуація  припинила  існувати.  Тому   Суд  
відхиляє  цю  скаргу як подану після спливу шестимісячного строку,  
встановленого пунктом 1 статті 35 Конвенції ( 995_004 ).  
 
     95. Насамкінець,  посилаючись на  підпункт  "c"  пункту  1  і  
пункт 4  статті 5 Конвенції ( 995_004 ),  заявник скаржився на те,  
що тримання його під вартою у період з  28  квітня  до  10  травня  
2000 року було,  за його словами,  незаконним і що не здійснювався  
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судовий контроль такого заходу.  
 
     96. Суд зазначає,  що заявник  був  засуджений  судом  першої  
інстанції  15  березня  2004  року.  Після  цієї  дати,  для цілей  
Конвенції ( 995_004 ),  він став особою,  засудженою  компетентним  
судом,  як  це  передбачено  підпунктом  "a"  пункту  1  статті  5  
Конвенції,  і,  отже,  перестав  бути  затриманим  у   зв'язку   з  
розслідуванням і   судовим  розглядом  у  значенні  підпункту  "c"  
пункту 1 статті 5 (див.  ухвалу у справі "Івахненко  проти  Росії"  
(Ivakhnenko v.  Russia),  N 12622/04,  від 21 жовтня 2008 року,  з  
наведеними посиланнями).  Заяву  було  подано  до  Суду  1  червня  
2005 року,  тобто  більш  як  через шість місяців після закінчення  
попереднього ув'язнення, включно із згаданим вище періодом.  
 
     97. Отже,  цю скаргу було подано із запізненням,  і вона  має  
бути відхилена  відповідно  до  пунктів  1 і 4 статті 35 Конвенції  
( 995_004 ).  
 
                    IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41  
                      КОНВЕНЦІЇ ( 995_004 )  
 
     98. Стаття 41 Конвенції ( 995_004 ) передбачає: 
     "Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або  протоколів  до  
неї  і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони  
передбачає лише часткове відшкодування,  Суд, у разі необхідності,  
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію".  
 
     A. Шкода  
 
     99. Заявник  вимагав  відшкодування моральної шкоди в розмірі  
200 000 євро.  
 
     100. Уряд заперечував проти цієї вимоги.  
 
     101. Суд вважає,  що заявник, найімовірніше, зазнав моральної  
шкоди,  зокрема у зв'язку з порушенням презумпції невинуватості, і  
що  сам  висновок  про  порушення  не  може   служити   достатньою  
компенсацією цієї шкоди.  Керуючись принципом справедливості,  Суд  
призначає йому за цим пунктом 2000 євро.  
 
     B. Судові та інші витрати  
 
     102. Заявник  не  вимагав  відшкодування  судових  та   інших  
витрат. Тому Суд не присуджує відшкодування.  
 
     C. Пеня  
 
     103. Суд  вважає,  що  пеня  в  разі несвоєчасної виплати має  
визначатися на підставі граничної позичкової ставки  Європейського  
центрального банку плюс три відсоткові пункти.  
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                  ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО  
 
     1. Оголошує   скарги  стосовно  закритого  судового  розгляду  
справи  заявника  та  стверджуваного  порушення  його   права   на  
презумпцію  невинуватості  прийнятними,  а  решту  скарг у заяві -  
неприйнятними.  
 
     2. Постановляє,  що мало місце порушення пункту  1  статті  6  
Конвенції  (  995_004  )  у  зв'язку  з незабезпеченням публічного  
розгляду.  
 
     3. Постановляє,  що мало місце порушення пункту  2  статті  6  
Конвенції ( 995_004 ).  
 
     4. Постановляє, що: 
     a) упродовж трьох місяців від  дня,  коли  це  рішення  стане  
остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції ( 995_004 ),  
держава-відповідач повинна   виплатити   заявникові   2000    (дві  
тисячі) євро    на   відшкодування   моральної   шкоди   разом   з  
відшкодуванням будь-якого податку,  якщо такий стягується; ця сума  
має  бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за  
курсом, чинним на день здійснення платежу; 
     b) зі  спливом зазначених вище трьох місяців і до остаточного  
розрахунку на названу суму нараховуватиметься простий  відсоток  у  
розмірі  граничної  позичкової  ставки  Європейського Центрального  
банку, чинної у період несплати, плюс три відсоткові пункти.  
 
     5. Відхиляє  решту  вимог  заявника   стосовно   справедливої  
сатисфакції.  
 
     Учинено англійською  мовою  і  повідомлено письмово 10 грудня  
2009 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77  Реґламенту  Суду  
( 980_067 ).  
 
 Голова                                              Пеер ЛОРЕНЦЕН  
 
 Секретар                                        Клаудія ВЕСТЕРДІК  
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