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

Актуальність теми дослідження. Право людини та громадянина на судовий 

захист є конституційним правом кожного. Однак його реалізація інколи 

ускладнюється ухваленням незаконних та необгрунтованих судових рішень. Це 

обумовлюється гарантуванням у ст. 55 Конституції України права на оскарження 

в суді рішень органів державної влади. Як одну з основних засад судочинства 

законодавець у ст. 129 Конституції визначив забезпечення апеляційного та 

касаційного оскарження рішення суду. З метою реалізації зазначеного 

конституційного права особливого значення набуває закріплення у кримінальному 

процесуальному законодавстві належного процесуального підґрунтя, яке 

сприятиме ухваленню законних та обґрунтованих рішень, адже справедливе 

судочинство та належний захист прав і свобод людини можливі лише за наявності 

досконалого процесуального законодавства, яке здатне належним чином 

забезпечити права людини та інтереси правосуддя. Проте, ліпне вимоги норм права 

про законність, обґрунтованість та справедливість судових рішень самі по собі не є 

гарантією їх реалізації, оскільки в кримінальному процесі, як і в будь-якій сфері 

суспільної діяльності, можливе допущення помилок. Тому однією з гарантій 

досягнення справедливості є можливість оскарження судових рішень під час 

кримінального провадження, у тому числі, в апеляційному та касаційному 

порядках.



Відсутність апеляційного провадження упродовж більш ніж вісімдесяти 

років зумовило поступову втрату інтересу науковців до даної форми перегляду 

судових рішень. Однак відновлення апеляційного та касаційного перегляду у 2001 

р. під час так званої "малої судової реформи" змусило вчених знову звернутися до 

його аналізу, сприяло тому, що науковці сталі активно досліджувати проблеми 

перегляду судових рішень, звернулися до багатого спадку видатних науковців 

минулого. Останнім часом в Україні були захищені понад 20 дисертації, в яких 

розроблялися теоретичні положення, що розкривали сутність і завдання інституту 

апеляційного та касаційного перегляду судових рішень, їх місце та роль у системі 

кримінального процесу; з ’ясовувалися національні й історичні основи, вивчався 

зарубіжний досвід законодавчого регулювання перевірки кримінальних справ; 

вносилися пропозиції щодо вдосконалення судової практики. Урешті-решт, за 

одинадцять років у державі вже сформувалася певна наукова база, певна концепція 

перегляду судових рішень, а також судова практика.

Проте прийняття у 2012 році Кримінального процесуального кодексу 

України концептуально змінило порядок здійснення кримінального провадження. 

Зокрема, Кодексом були запроваджені нові процесуальні інститути, 

термінологічний апарат, по-іншому вирішені питання перегляду судових рішень, 

що вже не викликали проблем у правозастосовників та були сталими.

Отже, зараз існує гостра потреба в системних наукових дослідженнях 

нормативних приписів, запроваджених новим КПК України, у тому числі й тих, що 

стосуються перегляду судових рішень, повноважень судів апеляційної та 

касаційної інстанцій. Таким чином, дослідження, яке ставить своєю метою 

формування системної концепції апеляційного та касаційного проваджень як 

основних форм судового контролю у кримінальному судочинстві України, 

вироблення пропозицій щодо удосконалення кримінального процесуального 

законодавства України та практики його застосування у цьому напрямі (с. 9) слід 

визнати актуальним.

Про актуальність теми свідчить також те, що у вітчизняній науці 

кримінального процесу далеко не всі проблемні питання, пов’язані з названими 

формами проваджень з оскарження й перевірки судових рішень, всебічно
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з
досліджені. Зокрема, не розкрито значення процесуальних особливостей 

апеляційного та касаційного проваджень; невиправдано вузько тлумачиться

поняття «апеляційного та касаційного оскарження»; недостатньо глибоко 

охарактеризований процесуальний статус суб’єктів права на апеляційне та 

касаційне оскарження; не до кінця розкрита суть підготовки до апеляційного та 

касаційного розглядів, не визначені завдання та значення даної частини 

апеляційного та касаційного проваджень; поверхнево розглянутий порядок

апеляційного та касаційного розглядів; свого вирішення потребує й інститут 

вказівок суду вищої інстанції; невиправдано мало уваги присвячено процесу 

доказування у стадіях апеляційного та касаційного провадження; надто стисло 

проаналізовані рішення апеляційної та касаційної інстанцій за наслідками 

апеляційного та касаційного розглядів, не проведено розмежування між

інститутами зміни та скасування судового рішення; все-ще не достатньо

проаналізована правова природа підстав для зміни або скасування судових рішень 

в апеляційному та касаційному порядках, досі відсутня загальновизнана дефініція 

цього поняття, вимагає глибшого підходу питання про значення підстав для зміни 

або скасування судових рішень в апеляційному та касаційному порядках.

Крім того, аналіз наукових поглядів показує, що багато питань вказаної 

спрямованості одержали неоднозначне вирішення, ще не склалося й одноманітної 

судової практики, законодавство характеризується відсутністю правової 

визначеності з багатьох питань. .

На вирішення зазначених та інших проблем і спрямовано дисертаційне 

дослідження Бобечка Н.Р.

Актуальність дисертації дослідження підтверджується також тим, що вона 

відповідає Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015-2020 роки, затвердженій Указом Президента України 

від 20 травня 2015 р. № 276/2015. Робота виконана в межах науково-дослідної 

тематики кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського 

національного університету імені Івана Франка «Проблеми реалізації нового 

кримінального процесуального законодавства України (КПК 2012 р.) щодо захисту



прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження» (номер 

державної реєстрації 0113Ш05124).

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, що 

містяться в дисертації. Метою дисертації автором визначено формування 

системної концепції апеляційного та касаційного проваджень як основних форм 

судового контролю у кримінальному судочинстві України, вироблення пропозицій 

щодо удосконалення кримінального процесуального законодавства України та 

практики його застосування (с. 9). Для досягнення поставленої мети було 

виокремлено достатню кількість задач, а саме:

- визначити суть, завдання, значення та процесуальні особливості 

апеляційного та касаційного проваджень, їх місце в системі проваджень з 

оскарження й перевірки судових рішень у кримінальному судочинстві України;

- дослідити історію становлення апеляційного та касаційного проваджень на 

території України;

- проаналізувати процесуальний статус суб’єктів права на апеляційне та 

касаційне оскарження, охарактеризувати порядок апеляційного і касаційного 

оскарження;

- з’ясувати суть підготовки до апеляційного та касаційного розглядів, 

провести аналіз порядку апеляційного та касаційного розглядів;

- дослідити повноваження суду апеляційної та касаційної інстанцій;

- висвітлити особливості доказування у стадіях апеляційного та касаційного 

проваджень;

- розкрити суть, ознаки та значення підстав для зміни або скасування 

судових рішень в апеляційному та касаційному порядках;

- дослідити елементи системи підстав для зміни або скасування судових 

рішень в апеляційному та касаційному порядках;

- розкрити суть та значення рішень суду апеляційної та касаційної інстанцій;

- проаналізувати структуру рішень суду апеляційної та касаційної інстанцій, 

порядок їх складання та проголошення;

- вивчити судову практику застосування кримінальних процесуальних норм, 

що регламентують апеляційне та касаційне провадження;
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- виробити та обґрунтувати пропозиції, спрямовані на вдосконалення 

правового регулювання апеляційного та касаційного проваджень, (с. 9-10).

Аналіз тексту дисертації, висновків, зроблених дисертантом за підсумками 

дослідження, дає підстави стверджувати, що автором вирішені вищевказані задачі 

та досягнута мета дослідження, а саме ним запропонована системна концепція 

апеляційного та касаційного проваджень як основних форм судового контролю у 

кримінальному судочинстві України, розроблені пропозиції щодо удосконалення 

кримінального процесуального законодавства України та практики його 

застосування.

Наведені у дисертації наукові положення, сформульовані висновки є у 

цілому переконливими та обґрунтованими.

Окремо хочеться відмітити, що автором під час роботи опрацьовано 497 

джерел (с. 409^455), серед яких міжнародні документи, кримінальні процесуальні 

кодекси різних держав, теоретичні джерела, судові рішення, інформаційні листи 

ВССУ. Дисертаційне дослідження ґрунтується на дуже солідній емпіричній базі. 

Це понад 700 рішень судів апеляційної та касаційної інстанцій, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі судових рішень, рішення Конституційного Суду 

України та Європейського суду з прав людини, дані судової статистики, 

опубліковані на веб-порталі «Судова влада України» та Вищого спеціалізованого 

суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також результати анкетування, у 

межах якого опитано 117 судців апеляційних судів, 113 прокурорів регіональних 

прокуратур та 73 адвокати (с. 485-491, Додаток Б та В). Судові рішення 

використовувалися автором для виявлення недоліків правозастосовчої практики та 

обґрунтування власних пропозиції щодо внесення змін та доповнень до КПК 

України за текстом дисертації.

За підсумками дослідження автором розроблені пропозиції щодо 

удосконалення правової регламентації апеляційного та касаційного проваджень у 

КПК Україні. Примітно що їх кількість сягає 96 (с. 456-484).

Отримання нових наукових результатів, досягнення мети дисертаційного 

дослідження було б неможливим, якщо б автор не використав належного 

методологічного інструментарію (с. 10-11).
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що представлена 

робота є першим у вітчизняній науці кримінального процесу комплексним 

дослідженням апеляційного та касаційного проваджень у кримінальному 

судочинстві України, в якому ці стадії кримінальної процесуальної діяльності 

розглядаються системно та комплексно, містить науково обґрунтовану та 

практично затребувану модель реформування вітчизняного апеляційного та 

касаційного проваджень.

Найважливішими результатами дослідження, яким властиві елементи 

наукової новизни є такі основні положення та висновки. Зокрема, уперше.

— висловлено думку, що поняття «апеляційне (касаційне) провадження», 

«провадження в апеляційному (касаційному) порядку» та «провадження в суді 

апеляційної (касаційної) інстанції» відрізняються за змістом та змістовним 

наповненням, а поняття «перевірка судового рішення» є ширшим за обсягом від 

поняття «перегляд судового рішення» у зв’язку з чим звернено увагу на неточність 

назв розділу V «Судове провадження з перегляду судових рішень» та глав 31 

«Провадження в суді апеляційної інстанції» і 32 «Провадження в суді касаційної 

інстанції» КПК України;

— виокремлено та запропоновано доповнити ст. 398 КПК України 

додатковими критеріями, з урахуванням яких має відбуватися перевірка 

апеляційної скарги, а саме: подання її належним суб’єктом, у межах наданих йому 

законом прав та на судові рішення, що можуть бути оскаржені в апеляційному 

порядку, у строки, з підстав і додержанням правил підсудності, встановлених 

кримінальним процесуальним законом;

— обґрунтовано доцільність виключення такої підстави для відмови у 

відкритті касаційного провадження, як «з касаційної скарги, наданих до неї 

судових рішень та інших документів вбачається, що підстав для задоволення 

касаційної скарги немає» (п. 2 ч. 2 ст. 428 КПК України), оскільки вона є 

невиправданою перешкодою у доступі до контрольної діяльності суду касаційної 

інстанції;

— запропоновано доповнити систему підстав для відмови у відкритті 

касаційного провадження ще двома обставинами -  «судове рішення оскаржене з
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підстав, не передбачених частиною першою статті 438 цього Кодексу» та «особа, 

яка подала касаційну скаргу, вийшла за межі вимог і домовленостей, заявлених і 

погоджених у суді першої інстанції»;

— обґрунтовано необхідність відмови від інституту письмового 

апеляційного провадження. Натомість доведено, що існування інституту 

письмового касаційного провадження доречне і виправдане лише у межах касації в 

інтересах закону (с. 12-15)

Крім тих положень, які характеризуються науковою новизною на рівні 

«здійснено вперше», у дисертації також удосконалено ряд наукових положень, які 

мають значення для науки кримінального процесу. До них можна віднести 

наступні: — розуміння об’єкта апеляційної та касаційної перевірки, яким є не 

тільки сам результат (оскаржене судове рішення), але й уся попередня кримінальна 

процесуальна діяльність (досудове розслідування та судове провадження); — 

доктринальні підходи щодо процесуальних особливостей касаційного 

провадження; — наукове розуміння меж апеляційного та касаційного розглядів;

— теоретичні уявлення щодо розуміння обсягу апеляційного та касаційного 

розглядів; — доктринальні підходи до розмежування сутності та правового змісту 

апеляційних та касаційних підстав; — пропозиції щодо правової регламентації 

обсягу апеляційного та касаційного розглядів; — перелік ознак підстав для зміни 

або скасування судових рішень в апеляційному та касаційному порядках; — 

доктринальні підходи щодо правової природи безумовних істотних порушень 

кримінального процесуального закону.

Дістали подальшого розвитку: — критична оцінка положення ч. З ст. 400 

КГЖ України, що регламентує оскарження та перевірку судового рішення, 

ухваленого за відсутності обвинуваченого (in absentia); — пропозиція про те, що у 

ст.ст. 404, 433 КГЖ України належить закріпити обов’язок виходу суду 

апеляційної та касаційної інстанції за межі апеляційних і касаційних вимог при 

встановленні безумовних істотних порушень кримінального процесуального 

закону; — аргументація розширення кола підстав для ухвалення судом апеляційної 

інстанції вироку; — доктринальні підходи щодо суті підстав для зміни або 

скасування судових рішень в апеляційному та касаційному порядках; —
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пропозиції щодо розширення переліку безумовних істотних порушень 

кримінального процесуального закону;

Дисертаційне дослідження містить і інші положення та висновки, які є 

внеском у кримінальну процесуальну доктрину та мають значення для 

удосконалення норм КПК України, їх правильного тлумачення та спрямування 

правозастосовчої практики.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані у межах дослідження висновки, теоретичні положення та науково 

обґрунтовані пропозиції можуть бути використані: у правотворчій діяльності -  

для удосконалення норм кримінального процесуального законодавства України, 

які регламентують апеляційне та касаційне провадження; у правозастосовній 

діяльності -  суддями, прокурорами та адвокатами під час реалізації кримінальних 

процесуальних норм щодо оскарження й перевірки судових рішень, підготовки 

правових позицій Верховного Суду; у науково-дослідній роботі -  як основа для 

подальших наукових розвідок у напрямі реформування форм проваджень з 

оскарження й перевірки судових рішень у кримінальному судочинстві; у 

навчальному процесі -  при викладанні та вивченні курсу «Кримінальне 

процесуальне право України», підготовці методичних матеріалів, курсів лекцій, 

спеціальних курсів, посібників, підручників, науково-практичних коментарів до 

КПК України.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним дослідженням та 

відображає особисті напрацювання автора. В опублікованій у співавторстві з В.Т. 

Нором статті «Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним 

обставинам кримінального провадження» здобувачем проведено аналіз правової 

регламентації та окреслено шляхи удосконалення нормативного регулювання цієї 

підстави для зміни або скасування судових рішень в апеляційному порядку.

Оцінка змісту дисертації та її оформлення. Дисертаційне дослідження 

характеризується продуманою архітектонікою. Оформлення дисертації відповідає 

вимогам, що висуваються до такого рівня робіт.

Розділ 1 «Суть, завдання, значення, процесуальні особливості та генезис 

апеляційного і касаційного проваджень» можна назвати базисом роботи, її, так би
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мовити, «загальною частиною», оскільки в ньому закладено фундамент для 

подальшого розвитку досліджуваних питань. У чотирьох підрозділах, що входять 

до першого розділу, досліджуються поняття «апеляційне і касаційне 

провадження», їх моделі та види; завдання, значення і процесуальні особливості 

апеляційного і касаційного проваджень; структура апеляційного та касаційного 

проваджень, момент початку і закінчення апеляційного та касаційного 

проваджень; генезис апеляційного та касаційного провадження у кримінальному 

судочинстві України.

У першому підрозділі «Поняття апеляційного і касаційного проваджень, їх 

моделі та види» з метою всебічного дослідження правового регулювання, 

теоретичних і практичних проблем звичайних (ординарних) проваджень з 

оскарження й перевірки судових рішень у вітчизняному кримінальному 

судочинстві, автор намагається визначитися зі змістом таких понять, як 

«апеляційне провадження» та «касаційне провадження»; «провадження в суді 

апеляційної інстанції» та «провадження в суді касаційної інстанції»; «провадження 

в апеляційному порядку» і «провадження у касаційному порядку»; «перевірка 

судових рішень в апеляційному порядку» і «перевірка судових рішень у 

касаційному порядку»; «перегляд судових рішень в апеляційному порядку» та 

«перегляд судових рішень у касаційному порядку» (с. 23-25).

Дисертантом доведено, що поняття «апеляційне провадження», «касаційне 

провадження», «провадження в суді апеляційної інстанції» (назва глави 31 КПК 

України), «провадження в суді касаційної інстанції» (назва глави 32 КПК України) 

не є однаковими за змістом та обсягом. Перші з них (апеляційне провадження, 

касаційне провадження) відображають суть, зміст та особливості цих форм 

оскарження і перевірки судових рішень, тобто їм властивий суто функціональний 

аспект. З таких позицій вони тотожні поняттям «провадження в апеляційному 

порядку» та «провадження у касаційному порядку». Поняття ж «провадження в 

суді апеляційної інстанції», «провадження в суді касаційної інстанції» вказують на 

те, у суді якої ланки системи судів загальної юрисдикції відбувається кримінальне 

провадження, без прив’язки до його виду та процедури, що несе організаційне 

навантаження. Однак із назв глав 31 і 32 КПК України «Провадження в суді
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апеляційної інстанції» та «Провадження в суді касаційної інстанції» не цілком 

зрозуміло, про яку саме кримінальну процесуальну діяльність ідеться, оскільки в 

суді апеляційної чи касаційної інстанцій може відбуватися апеляційне або 

касаційне провадження, провадження за нововиявленими обставинами, 

вирішуватися питання про направлення кримінального провадження з одного суду 

нижчої інстанції до іншого. Виходячи з цього, вказані терміни не здатні повною 

мірою розкрити специфіку зазначених форм проваджень з оскарження й перевірки 

судових рішень.

Якщо ж відкинути функціональний та організаційний аспекти категорій, що 

розглядаються, то, з одного боку, поняття «апеляційне провадження» є ширшим 

від поняття «провадження в суді апеляційної інстанції». Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 

395 КПК України апеляційна скарга на судові рішення, ухвалені судом першої 

інстанції, подається через суд, що ухвалив судове рішення, на який згідно зі ст. 397 

КПК України покладається обов’язок надіслати апеляційні скарги до суду 

апеляційної інстанції. Апеляційне провадження у цьому випадку розпочинається 

на основі взаємодії суб’єктів права на апеляційне оскарження та суду першої 

інстанції, і тільки після цього одержує своє продовження та завершення в 

апеляційному суді. У зв’язку з цим назва глави 31 «Провадження в суді 

апеляційної інстанції» КПК України не повністю охоплює її зміст. З іншого боку, 

аналізовані поняття можуть бути тотожними (співпадати), адже у разі оскарження 

ухвали слідчого судці апеляційна скарга згідно п. 2 ч. 1 ст. 395 КПК України 

подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції, де розпочинається, 

продовжується та завершується апеляційне провадження. Те саме можна сказати і 

про порядок касаційного оскарження судових рішень (ч. 1 ст. 426 КПК України). 

Утім, беручи до уваги вищенаведені аргументи, на законодавчому, науковому та 

практичному рівнях правильніше вживати саме поняття «апеляційне провадження» 

та «касаційне провадження».

Перевірка судових рішень в апеляційному та касаційному порядках є оцним 

із елементів апеляційного та касаційного провацжень, але елементом центральним, 

який покликаний дати відповідь на доводи апеляційної та касаційної скарг щодо 

неправосудності оскарженого судового рішення. Перевірка судових рішень не
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завжди закінчується застосуванням процесуальних санкцій у вигляді їх 

скасування або зміни, апеляційний та касаційний суди можуть залишити вирок або 

ухвалу без змін. Натомість перегляд судових рішень означає їх переоцінку, тобто 

як нову оцінку висновків суду нижчого рівня, так і нове вирішення питань, які 

розглядаються при ухваленні таких рішень, з метою усунення допущених 

порушень, що завершується зміною або скасуванням вироку чи ухвали. З огляду на 

це видається неточним вживання терміна "перевірка" у низці статей КПК і назві 

розділу V «Судове провадження з перегляду судових рішень», оскільки з їх 

буквального тлумачення можна зробити помилковий висновок, що у кожному 

випадку оскарження вироку чи ухвали наперед відоме рішення апеляційної та 

касаційної інстанцій, що немає нічого спільного зі справедливим судовим 

розглядом. Вживанням терміна «перегляд» судових рішень ігнорується й вимога їх 

стабільності та непохитності. Враховуючи це, автор робить висновок, що термін 

«перевірка судових рішень» є ширшим за обсягом від терміна «перегляд судових 

рішень», а отже, саме останній доцільно відобразити у назві та змісті розділу V 

КПК України (с. 25-26). З наведених вище міркувань здобувач підтримує точку 

зору про некоректність порівняння різних за обсягом та значенням понять 

«апеляційне провадження» і «перегляд судових рішень в апеляційному порядку», 

які співвідносяться як ціле та частина.

Спираючись на підходи італійських (П. Тонніні), польських 

(М.Клейновська), а також словацьких та чеських науковців, автор обстоює позицію 

про виконання апеляційним провадженням контрольної функції, підкреслюючи, 

що ця діяльність не є здійсненням правосуддя або поєднанням двох функцій -  

правосуддя та судового контролю (с. 27-28). Разом із тим дисертант дотримується 

думки про те, що функція судового контролю є єдиною для суду другої інстанції, а 

додатковими виступають захисна, правовідновлювальна та виховно- 

попереджувальна (с. 28).

Цікавим з наукової точки зору є підхід здобувача до розгляду моделей 

апеляційного та касаційного проваджень, які вважаються типовим зразком 

побудови цих форм провадження з оскарження й перевірки судових рішень, 

відображають їх внутрішні процесуальні особливості, залежать від низки чинників,
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серед яких ключову роль відіграє регламентація процесу доказування в цих 

стадіях кримінального судочинства.

На підставі аналізу існуючих моделей апеляційного та касаційного 

проваджень доведено, що КПК України запровадив неповну (обмежену) модель 

апеляційного провадження, що є виправданим, адже у такий спосіб він посилив 

відповідальність сторін за свою діяльність у доказуванні в суді першої інстанції, 

чітко розмежував основні напрями судової діяльності -  правосуддя та судовий 

контроль, забезпечив прагматичніший, значно коротший та дешевший спосіб 

виконання завдань кримінального провадження (с. 31). У сучасних політико- 

правових та соціально-економічних умовах функціонування нашої держави і 

суспільства це досить виважений крок.

Що стосується моделі вітчизняного касаційного провадження, то, на думку 

автора дисертації, в Україні функціонують касація в інтересах сторін, а не касація в 

інтересах закону (с. 34) та класична континентальна модель, (с. 39)

У нашій державі існує невідома континентальному праву форма 

провадження з оскарження й перевірки судових рішень -  провадження у 

Верховному Суді України. Саме вона містить окремі ознаки касації в інтересах 

закону. Проте така форма провадження не вписується ні у модель змагального, ні у 

модель змішаного кримінального процесу.

Саме тому слід підтримати думку автора роботи про те, що за порядком 

розгляду справи, рішеннями, що можуть ухвалюватися, провадження у 

Верховному Суді України значною мірою дублює касаційне провадження. Це 

надмірно затягує та набагато здорожчує вітчизняне кримінальне провадження, 

робить його значно тривалішим у часі, не відповідає прецедентній практиці ССПЛ, 

становить перешкоди правовій визначеності. Отже, від такого складного порядку 

перегляду судових рішень варто відмовитися (с. 36), до чого, власне, й вдався 

законодавець.

Касаційне провадження має продовжувати виконувати роль останнього 

ефективного засобу правового захисту перед зверненням до міжнародних судових 

установ чи органів міжнародних організацій (залишаючись звичайною формою 

оскарження й перевірки судових рішень), а також забезпечувати єдність та
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стабільність судової практики, сприяти удосконаленню кримінального та 

кримінального процесуального законодавства (стати надзвичайною формою разом 

із провадженням за нововиявленими обставинами).

Не оминає автор й важливих проблем, які зараз є спірними та дуже 

актуальними, а саме: що є предметом касаційного розгляду — питання права чи 

все ж факту та права? (с. 39).

З метою віднайдення відповіді на поставлене питання автор вивчає позиції 

процесуалістів, законодавчі конструкції КПК зарубіжних країн: Польщі (с. 40), 

Австрійської Республіки (с. 40-41), ФРН, Франції, Болгарії (с. 41), Молдови (с. 42).

Здобувач, проаналізувавши норми чинного КПК, робить висновок, що наш 

законодавець стоїть на шляху перегляду в касаційному провадженні лише питань 

права. На це вказують не лише статті КПК, а й численні публікації науковців, які 

висловлюють саме таку позицію.

Однак дисертант впевнений, що відокремлена перевірка законності та 

обґрунтованості судового рішення сьогодні є доволі умовною: «Для перевірки 

правильності застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм 

матеріального і процесуального права суд касаційної інстанції вимушений 

перевіряти правильність висновків, зроблених в оскарженому судовому рішенні, на 

підставі встановлених обставин, але не для того, щоб, виявивши прогалини у 

доказовому матеріалі, заповнити їх, ухваливши нове рішення, а з метою з’ясування 

правильності застосування правових норм до вже встановлених обставин» (43).

З цього приводу Європейський суд з прав людини у п. 43 рішення «Сіве 

проти Франції (Civet v. France)» від 28 вересня 1999 р. зазначив, що не варто 

сприймати «факти» і «право» як дві зовсім окремі сфери, і робити висновок про 

відсутність їх тісного зв’язку та взаємодоповнюваності. Незважаючи на свою 

компетенцію, яка обмежена сферою «права», касаційний суд не меншою мірою 

реалізує місію контролю за відповідністю між, з одного боку, фактами, 

встановленими судами, які проводили розгляд по суті справи, та, з іншого -  

висновком, який ці суди зробили на підставі такого встановлення.

Підсумовуючи викладене, у підрозділі 1.2. автор наводить власне визначення 

понять «апеляційне»» та «касаційне» провадження (с. 33, 44).
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Розглядаючи у підрозділі 1.2. «Завдання, значення і процесуальні

особливості апеляційного і касаційного проваджень», здобувач на підставі 

критичного аналізу думок, висловлених у доктрині кримінального процесу, 

положень кримінального процесуального закону, виокремив завдання цих двох 

проваджень з перегляду судових рішень (с. 45—46); їх значення (с. 46); 

виокремлено процесуальні особливості (або характерні риси) вітчизняного 

апеляційного та касаційного проваджень (с. 47—49; 49-51, 53).

Заслуговує на увагу підхід автора до визначення предмета й об’єкта 

апеляційного та касаційного перегляду. Зокрема, розвивається думка, що значна 

частина правознавців серед процесуальних особливостей апеляційного 

провадження виокремлює предмет перевірки, яким вважає або судове рішення, або 

законність, обґрунтованість та справедливість судових рішень (с. 51). Дисертант 

обґрунтовує позицію, згідно з якою об’єкт апеляційної та касаційної перевірки 

значно ширший та охоплює не тільки сам результат, тобто оскаржене судове 

рішення, а й усю попередню діяльність — досудове розслідування та судове 

провадження (с. 52), адже, відповідно до філософського розуміння категорії 

«об’єкт», ним є те, що протиставляється суб’єктові, те, на що спрямована 

предметно-практична та пізнавальна діяльність останнього. Категорію «предмет» 

філософи розглядають як річ -  окрему частину, одиницю існуючого. Переводячи 

таке трактування у площину кримінального провадження, діяльність суб’єкта 

(суду апеляційної інстанції) спрямована на перевірку об’єкта, тобто оскарженого 

судового рішення. Натомість властивості об’єкта, на які спрямована діяльність 

суб’єкта, охоплює категорія предмет, яким є внутрішні властивості судового 

рішення, тобто його законність, обґрунтованість та справедливість (с. 51-52). Саме 

таку точку зору відстроюють й відомі вчені -процесуалісти О.В. Смирнов та К.Б. 

Калиновський.

Важливого практичного значення набувають наукові підходи до моменту 

початку апеляційного та касаційного проваджень, що стало предметом 

дослідження у підрозділі 1.3. «Структура апеляційного та касаційного

проваджень. Момент початку і закінчення апеляційного та касаційного 

проваджень» (с. 54-57).
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Автор доводить, що і апеляційне, і касаційне провадження складаються з 

трьох частин: 1) апеляційного чи касаційного оскарження судових рішень; 2) 

підготовки до апеляційного або касаційного розгляду; 3) власне апеляційного чи 

касаційного розгляду.

Системний аналіз положень КПК України дає підстави стверджувати, що 

апеляційне та касаційне провадження розпочинаються з моменту надходження до 

суду відповідного рівня (суду першої, апеляційної або касаційної інстанцій) 

апеляційної чи касаційної скарги. З цього моменту виникають процесуальні 

відносини на цих етапах кримінального провадження, учасники судового 

провадження одержують комплекс прав, забезпеченню реалізації яких 

кореспондують обов’язки апеляційної та касаційної інстанцій, а у випадку 

оскарження вироків та ухвал місцевого суду -  й суду першої інстанції (с. 54). Слід 

з цим погодитися, оскільки дата винесення суддею-доповідачем ухвали про 

відкриття апеляційного чи касаційного провадження (ст. 398, 428 КПК України) 

таким моментом вважатися не може, оскільки вона приймається за результатами 

перевірки ним відповідності апеляційної чи касаційної скарг вимогам закону.

Звертається автор роботи також й до дослідження генезису апеляційного та 

касаційного проваджень у кримінальному судочинстві України, Причому 

вивчення історико-правових праць науковців та аналіз змісту пам’яток 

українського права дало здобувачеві можливість виокремити певні етапи 

зародження і розвитку апеляційного і касаційного проваджень у кримінальному 

судочинстві саме на землях України за різних державних формацій (с.57- 78)

Розділ 2 дисертації присвячений процедурі апеляційного та касаційного 

оскаржень (с. 82-159).

Зрозуміло, що найважливішими складовими оскарження судових рішень є 

перелік суб'єктів права на апеляційне та касаційне оскарження; порядок 

апеляційного та касаційного оскарження, що включає такі елементи, як форма та 

зміст скарги, строки на оскарження, процедура подання апеляційної скарги, її 

доповнення та зміни, відмова від скарги та тощо. Саме ці питання висвітлюються в 

розділі 2 дисертаційного дослідження.
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Розглядаючи перелік суб’єктів права на оскарження судових рішень (с. 83- 

108), автор наголошує, що, виходячи зі змісту ст. 393 КПК України, для того, аби 

оскаржити судове рішення, не достатньо мати процесуальну легітимацію, 

необхідна ще й наявність обставин, які вказують на порушення прав або інтересів 

суб'єкта права на оскарження. Будь-яка особа, зазначена у ст. 393 КПК України, 

наділена правом на подання апеляційної скарги, але не завжди вона має інтерес до 

оскарження вироку чи ухвали у відповідній частині (с. 84). Спираючись на 

буквальне тлумачення положень ст. 393 КПК, можна констатувати, що це дійсно 

так, адже законодавець, надаючи, зокрема, право на апеляційне оскарження, майже 

кожному суб’єкту оскарження, як умову наділення його таким правом, називає 

наявність інтересу обвинуваченого, потерпілого або його законного представника 

чи представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, тощо.

Слід також підтримати дисертанта, який вказує, що на відміну від ч. 1 ст. 393 

КПК України, ч. 1 ст. 425 КПК України не надає можливості іншим особам, у 

випадках, передбачених КПК України, подати касаційну скаргу. Проте системний 

аналіз норм кримінального процесуального права дає підстави стверджувати про 

наявність таких осіб. Згідно з ч. 2 ст. 117 КПК України до них належить особа, якій 

відмовлено у поновленні строку на апеляційне оскарження, а відповідно до ч. 6 ст. 

399 КПК України -  особа, якій повернуто апеляційну скаргу або відмовлено у 

відкритті апеляційного провадження суддею-доповідачем. Крім того, за ч. 2 ст. 126 

КПК України такими особами також є свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, 

які вправі оскаржити вирок або ухвалу суду в частині процесуальних витрат.

Така прогалина кримінального процесуального законодавства здатна 

негативно позначитися на правозастосовчій практиці, не забезпечує захист прав та 

законних інтересів вказаних осіб, не відповідає Конституції України (ст. 55), 

принципу верховенства права.

Саме з метою усунення виниклої прогалини, автором запропоновано ч. 1 ст. 

425 КПК України доповнити п. 11 такого змісту: «інші особи, інтересів яких 

стосується судове рішення» (с. 107 ). До речі, подібну назву мала ст. 355 КПК
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України 1960 р. до проведення «малої» судової реформи -  «Оскарження ухвали 

суду та постанови судді особами, які не є учасниками судового розгляду».

Слід також підтримати пропозицію дисертанта щодо необхідності 

встановлення вимоги до прокурора вищого рівня, який відмовляється від 

апеляційної скарги прокурора, який її подав, мотивувати своє рішення (с. 101-102) 

. Така пропозиції, до речі, може розглядатися як антикорупційна гарантія.

Застосування норм права, що містять оцінні поняття, завжди є складним для 

правозастосовників, оскільки труднощі викликає тлумачення та усвідомлення 

правового змісту й обсягу оцінних понять. Саме таке поняття міститься у п. 10. ст. 

393 КПК України, яке текстуально відображено наступним чином: «10) інші особи 

у випадках, передбачених цим Кодексом». З одного боку, законодавець обмежує 

вказане оцінне поняття вказівкою на те, що до суб’єктів оскарження належать 

лише ті особи, які наділені правом на оскарження КПК України. А з іншого — дає 

правозастосовнику право вирішувати, чи наділена певна особа правом на 

оскарження. Все це не сприяє правовій визначеності, що й намагається усунути 

дисертант у своєму дослідженні та наводить авторське тлумачення оцінного 

поняття, що використовується у п. 10 ст. 393 КПК України (с. 104-107).

Безумовним досягненням автора роботи є те, що він зумів виокремити всі 

судові рішення, що можуть бути оскаржені в апеляційному порядку (с. 108-120). 

Слушною та такою, що заслуговує на підтримку, є позиція Н.Р. Бобечка, щодо 

того, що, розглядаючи ст. 392 КПК України у взаємозв'язку зі ст. 24 КПК України 

та п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України, можна зробити висновок про 

невідповідність ст. 392 КПК основним конституційним засадам судочинства та 

засадам кримінального провадження. Зокрема, ч. 2 ст. 24 КПК України 

«Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності» 

гарантує право на перегляд вироку, ухвали суду, що стосуються прав, свобод чи 

інтересів особи, судом вищого рівня в порядку, передбаченому кримінальним 

процесуальним законом, незалежно від того, чи брала така особа участь у 

судовому розгляді. Наведеним положенням встановлено єдиний критерій для 

оскарження вироків та ухвал суду будь-якої інстанції -  судове рішення повинно 

стосуватися прав, свобод чи інтересів особи. Даний критерій є дуже широким.

17



Крім того, ст. 392 КПК України визначає перелік судових рішень, які підлягають 

апеляційному оскарженню, а не перелік судових рішень, які не можна 

оскаржувати, як це випливає з п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України.

Більше того, зазначене положення КПК України суперечить і ст. 64 

Конституції України, відповідно до якої конституційні права і свободи людини та 

громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією 

України. Виходячи з цього заборона апеляційного оскарження повинна бути 

безпосередньо передбачена стосовно кожного окремо взятого судового рішення. 

Інакше кажучи, у ст. 392 КПК України слід передбачити винятки з правила, 

встановленого в п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України (с. 119—120).

Варто зазначити, що свого часу таку ж позицію з аналізованого питання 

обстоював і Конституційний Суд України у низці своїх рішень.

У другому розділі автором запропоновано низку положень, які слід 

підтримати (сподіваємося, що вони будуть згодом враховані законодавцем). Це 

стосується, зокрема, пропозицій щодо диференціації строків апеляційного 

оскарження (с. 124), визначення поняття «апеляційна скарга» (с. 125), необхідності 

подачі разом із апеляційною скаргою копії судового рішення, що оскаржується (с. 

126), щодо рішення, яке має прийматися на підставі ч. З ст. 399 КПК У країни (ст. 

134), щодо термінологічних розбіжностей ("відмовлення" та "відкликання" 

апеляційної скарги) (с. 147); щодо доповнення системи підстав для відмови у 

відкритті касаційного провадження ще двома обставинами -  «судове рішення 

оскаржене з підстав, непередбачених частиною першою статті 438 цього Кодексу» 

та «особа, яка подала касаційну скаргу, вийшла за межі вимог і домовленостей, 

заявлених і погоджених у суді першої інстанції» (с. 159), тощо.

Варто зазначити, що під час наукового пошуку та формування власних 

висновків автор вдало порівнює чинне кримінальне процесуальне законодавство і 

законодавство багатьох держав, а саме ФРН, Австрійської Республіки, Франції, 

Чеської Республіки, Республіки Польща, Естонської Республіки та інших.

Розділ 3 «Апеляційний та касаційний розгляди» (с. 161-293) присвячений 

дослідженню питань підготовки до апеляційного та касаційного розглядів, 

порядку апеляційного та касаційного розглядів. Окремо дисертант зупиняється на
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повноваженнях суду апеляційної та касаційної інстанцій (с. 196). Автором 

аналізуються межі й обсяг апеляційного і касаційного розглядів (с. 196-213) та 

така риса стадій перегляду судових рішень, як недопустимість погіршення 

становища обвинуваченого (засудженого, виправданого) судом апеляційної та 

касаційної інстанцій (с. 213-223). Крім того, здобувач звертає увагу на проблемні 

моменти, пов’язані із особливостями доказування в апеляційному та касаційному 

провадженнях (с. 234-243 ), а також окремо розглядає питання вказівок суду 

апеляційної та касаційної інстанцій (223-234).

У відповідних підрозділах розділу 3 автором ретельно проаналізовані 

положення КПК України, що унормовують процедуру апеляційного та касаційного 

розгляду.

Дисертантом підіймаються актуальні для сучасної правозастосовчої 

практики питання. Зокрема, ті, що стосуються:

1) порядку висловлювання доводів учасниками судового провадження, 

викладених у скаргах (с. 185-186). Оскільки, як зазначає дисертант, довід є 

певним міркуванням або фактом, що наводиться як доказ чого-небудь, він повинен 

мати чітку процесуальну форму виразу. Процесуальною ж формою виразу доводів 

учасників судового провадження під час апеляційного та касаційного розглядів є 

пояснення. З огляду на це зроблені пропозиції у ч. З ст. 405, ч. З ст. 434 КПК 

України конкретизувати, що учасники судового провадження виступають з 

поясненнями, які, з одного боку, є засобом захисту прав та інтересів певних осіб, 

обґрунтуванням їх позиції, а з іншого -  полегшують апеляційній та касаційній 

інстанціям виконання покладених на них завдань, оскільки дають їм можливість 

глибше вникнути в суть кримінального провадження, правильно оцінити зібрані в 

попередніх стадіях докази, подані нові докази, краще зрозуміти позицію учасників 

судового провадження, докладніше з’ясувати їх процесуальні вимоги, зробити 

більш аргументовані висновки;

2) судових дебатів (с. 187), які за чинним законодавством відбуваються в 

апеляційному провадженні незалежно від проведення чи непроведення повторного 

дослідження обставин кримінального провадження та нових доказів (ч. З ст. 405 

КПК України). На думку автора дисертації, судові дебати як частина судового
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розгляду є цінними лише за умови попереднього проведення судового слідства, 

адже у своїх доводах сторони вже висловили свої міркування. До речі, у ст. 434 

КГЖ України, що регламентує порядок касаційного розгляду, про судові дебати не 

згадується. З огляду на це у ч. З ст. 405 КПК України автор пропонує зазначити, 

що «під час апеляційного розгляду судові дебати проводяться лише за умови 

попереднього дослідження обставин кримінального провадження та нових 

доказів»;

3) письмового провадження, яке є новелою КПК України, введено до 

законодавства з метою процесуальної економії, однак його процедура не 

відповідає правовим позиціям Європейського суду з прав людини, який встановив, 

що відступ від засади усності судового розгляду допускається, якщо: 1) не 

вимагається вирішувати питання факту; 2) необхідно з’ясувати тільки питання 

права; 3) дані питання не є складними (с. 178). До того ж ст. 406 КПК України не 

передбачає порядку письмового провадження. Ґрунтовне дослідження цього 

питання дозволило автору висловити думку, згідно з якою існування інституту 

письмового касаційного провадження доречно і виправдане у межах касації в 

інтересах закону (с. 183). Це твердження дисертанта, на наш погляд, слід 

підтримати та навести з цього приводу позицію О.В. Смірнова, який вказує, що 

коли апеляційний суд заради економії часу або внаслідок оманливої повної 

ясності для нього справи, або з будь-яких інших причин взагалі відмовиться від 

судового слідства, то результатом подібного спрощення буде те, що новий вирок 

ухвалюватиметься за одними лише матеріалами справи, тобто виявиться плодом 

«кабінетної юстиції». Проте це фактично повністю знецінює всю ту нелегку та 

корисну працю з безпосереднього дослідження доказів, яку довелося виконати 

суду першої інстанції, і аж ніяк не може сприяти встановленню істини у справі;

4) необхідності усунення прогалини нормативного регулювання процедури 

ухвалення вироку та постановления ухвал суддями за результатами апеляційного 

та касаційного розгляду (с. 194). Дійсно, згідно з ч. 2 ст. 418, ч. 2 ст. 441 КПК 

України рішення суду апеляційної інстанції ухвалюються, проголошуються, 

видаються, роз’яснюються або надсилаються учасникам судового провадження в 

порядку, передбаченому ст. 368-380 КПК України. З незрозумілих причин
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законодавець не включив до цього переліку ст. 367 КПК України, що встановлює 

таємницю наради суддів. Це — істотна прогалина у правовому регулюванні 

порядку ухвалення судових рішень апеляційною та касаційною інстанціями, яку 

належить усунути шляхом відображення у ч. 2 ст. 418, ч. 2 ст. 441 КПК України 

посилання й на ст. 367 КПК України;

5) поглядів на поняття «межі апеляційного та касаційного проваджень» (с. 

196 і далі). Зокрема, автор звертає увагу на те, що аналіз назви та змісту ст. 404, 

433 КПК України дає підстави стверджувати, що законодавець ототожнює обсяг 

перевірки судового рішення з його межами. Однак ці поняття відрізняються.

Здобувач наголошує та тому, що межі апеляційного та касаційного розглядів

-  це встановлені кримінальним процесуальним законом повноваження судів 

апеляційної та касаційної інстанцій, зумовлені специфікою контрольної 

спрямованості їх діяльності (с. 197). Обсяг же апеляційного та касаційного 

розглядів - це визначений апелянтами чи касаторами, а у випадках, передбачених 

кримінальним процесуальним законом, й судами апеляційної та касаційної 

інстанцій, напрям та зміст перевірки судового рішення (с. 203). Отже назва ст. 

404,436 КПК України не повною мірою відповідає їх змісту, у зв’язку з чим її 

запропоновано змінити, виклавши у такій редакції: «Обсяг та межі апеляційного 

розгляду» та «Обсяг та межі касаційного розгляду» відповідно (с. 203).

Науковий інтерес становлять й підходи дисертанта до проблемних питань 

щодо вказівок суду апеляційної та касаційної інстанцій (с. 223-234) та 

особливостей доказування в апеляційному та касаційному провадженнях (с. 234- 

243). На основі ґрунтовного аналізу чинного кримінального процесуального 

законодавства і доктринальних джерел запропоновано авторське бачення 

особливостей оцінки доказів судом апеляційної (с. 235) та касаційної (с. 237-243) 

інстанцій. Зокрема, Н. Р. Бобечко аргументує і відстоює позицію, згідно з якою 

неможливо перевірити вирок, не досліджуючи та не оцінюючи докази. Тому 

положення ч. 1 ст. 433 КПК України про те, що «суд касаційної інстанції не має 

права досліджувати докази», слід віднести до характеристики «чистої» моделі 

касаційного провадження, яка у даний час не існує у кримінальному
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процесуальному законодавстві жодної держави світу, у тому числі й 

Французькій Республіці, де вона була уперше запроваджена (с. 238).

Щодо касаційного суду автор дисертації зауважує, що він, зрозуміло, не 

наділений повноваженнями з перевірки правильності встановлення фактичних 

обставин кримінального провадження на зразок апеляційної інстанції, однак це не 

дає підстав стверджувати, що у стадії касаційного провадження такий елемент 

процесу доказування, як дослідження доказів, взагалі відсутній. Якщо для суду 

апеляційної інстанції дослідження доказів передбачає як мислену, так і активну 

практичну діяльність, то дослідження доказів судом касаційної інстанції має суто 

логічно-розумовий характер, в основі якого лежить вивчення їх змісту та форми, 

аналіз їх властивостей порівняно з іншими доказами та встановлення їх 

узгодженості.

Дослідження доказів є засобом перевірки судом касаційної інстанції 

правосудності оскаржуваного судового рішення. Не маючи такого засобу, 

касаційна інстанція не змогла б дати відповідь на кожен довід, наведений у 

касаційній скарзі, зміні, доповненні до неї та прийняти остаточне рішення щодо 

законності, обґрунтованості та справедливості оскарженого судового рішення.

З цими висновками дисертанта слід погодитися та підтримати їх .

Розділ 4 «Підстави для зміни або скасування судових рішень в 

апеляційному та касаційному порядках» складається з двох підрозділів (с. 294- 

374). У підрозділі 4.1. «Поняття, ознаки та значення підстав для зміни або 

скасування судових рішень в апеляційному та касаційному порядках у  

кримінальному провадженні» розглянуто доктринальні підходи до розуміння цієї 

категорії, а підрозділ 4.2. присвячено розгляду системи підстав для зміни або 

скасування судових рішень в апеляційному та касаційному порядках.

Передусім наголосимо, що підхід автора дисертації до розгляду питань, 

окреслених у назві першого підрозділу, слід назвати ґрунтовним та виваженим. 

Здобувач зазначає, що підстави для зміни або скасування судових рішень є 

своєрідним узагальненим виразом усіх типових недоліків кримінальної 

процесуальної діяльності, що можуть мати місце під час кримінального 

провадження (с. 294).
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Спираючись на результати загальнотеоретичних досліджень юридичної 

техніки, автор робить висновок, що підстави для зміни або скасування судових 

рішень можна розглядати ще й як юридичні конструкції, оскільки вони є 

узагальненою моделлю однорідних правових явищ у сфері кримінального 

провадження, засвідчують логічну побудову кримінального процесуального права, 

перебувають у взаємозв'язку з елементами правового регулювання кримінальних 

процесуальних відносин, забезпечують високий рівень організації нормативного 

матеріалу кримінального процесуального законодавства.

Завдяки критичному аналізу позицій, висловлених у науці кримінального 

процесу, здобувач виокремив ознаки підстав для зміни або скасування судових 

рішень в апеляційному та касаційному порядках, а саме:

1) це обставини, передбачені у кримінальному процесуальному законі, які 

свідчать про порушення, допущені під час кримінального провадження;

2) такі порушення є наслідком рішень, дій або бездіяльності слідчого судді, 

суду і полягають у недотриманні кримінального процесуального закону та 

помилковому застосуванні або незастосуванні закону України про кримінальну 

відповідальність;

3) вказані обставини зумовлюють або можуть зумовити ухвалення 

незаконного, необгрунтованого та несправедливого судового рішення;

4) це обставини, які виникли та були виявлені після ухвалення судового 

рішення, але до розгляду кримінального провадження вищою судовою інстанцією, 

і не свідчать про недоліки попереднього кримінального провадження.

Також автор пропонує визначення поняття підстав для оскарження і 

перевірки судових рішень в апеляційному та касаційному порядках (с. 301).

У підрозділ 4.2. роботи автор ретельно розглядає систему підстав для зміни 

або скасування судових рішень в апеляційному та касаційному порядках у 

кримінальному провадженні та вносить пропозиції щодо вдосконалення їх 

нормативної конструкції.

Розділ 5 «Рішення суду апеляційної та касаційної інстанцій» об'єднав 

три підрозділи: «Суть і значення рішень суду апеляційної та касаційної 

інстанцій»; «Структура та зміст рішень суду апеляційної та касаційної інстанцій»
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«Порядок складання та проголошення рішень суду апеляційної та касаційної 

інстанцій» (с. 375-393).

Автор констатує, що рішення суду апеляційної та касаційної інстанцій 

становлять різновид правозастосовних актів та є правовим засобом виконання 

завдань кримінального провадження, оскільки вони дають відповідь не тільки на 

питання про наявність або відсутність обставин, що мають значення для 

кримінального провадження і підлягають доказуванню, а й на питання про те, які 

правові наслідки зумовлює встановлення чи невстановлення таких обставин (с. 

376-377). Ці рішення є актом судового контролю, мають державно-владне та 

виховно-попереджувальне значення (с. 377).

Дисертант пропонує власні визначення понять «рішення суду апеляційної та 

касаційної інстанцій» (с. 376-377), «ухвала суду апеляційної та касаційної 

інстанцій», «вирок суду апеляційної інстанції» (с. 380).

Здобувач слушно звертає увагу на те, що в новому КПК України 

законодавець невиправдано відмовився від інституту окремої ухвали суду вищої 

інстанції. Як наслідок, виникла ситуація, за якої вища судова інстанція у своїх 

вироках або ухвалах, винесених за наслідками перевірки правосудності рішень 

судів нижчого рівня, змушена «закривати очі» на порушення, що не впливають на 

ухвалення правосудного судового рішення (с. 380-381). Фактично суд вищого 

рівня не реагує на такого роду порушення, що неприпустимо. У зв’язку із чим 

пропонується закріпити право суду апеляційної або касаційної інстанцій у випадку 

необхідності постановляти окрему ухвалу про порушення закону, прав та інтересів 

учасників кримінального провадження, допущених під час досудового 

розслідування або при розгляді справ судами нижчого рівня (с. 381). Така 

пропозиція підкріплюється й даними опитування суддів, проведеного здобувачем. 

Так, 75,6% респондентів позитивно оцінили пропозицію відновити інститут 

окремих ухвал суду вищого рівня.

Аналізуючи структуру та зміст рішень суду апеляційної та касаційної 

інстанцій (ст. 419, 421 КПК України), автор наголошує на надзвичайної важливості 

надання точної відповіді на кожен довід, наведений в апеляційній чи касаційній 

скарзі, використовуючи обставини кримінального провадження та докази, що їх
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підтверджують (с. 385-386). Окремо Н.Р. Бобечко досліджує зміст та структуру 

вироку суду апеляційної інстанції (с. с. 387-388) та висловлює критичні 

зауваження щодо нормативного регулювання цього питання, оскільки правовий 

зміст ст. 420 КПК не відповідає вимогам правової визначеності (с. 388).

На підставі аналізу положень кримінального процесуального закону, 

вивчення матеріалів судової практики, доктринальних джерел дисертантом 

запропоновано розширити правову регламентацію змісту цього рішення 

апеляційної інстанції.

Повнота викладу наукових положень в опублікованих працях. Слід 

констатувати, що наукові положення, висновки та рекомендації дисертації 

достатньо повно викладені в авторефераті та опублікованих працях. Основні 

положення і результати дисертаційного дослідження відображені двох 

індивідуальних монографіях, двох індивідуальних посібниках, 32 наукових статтях 

(з них 25 надруковані у фахових виданнях України, 5 - у  наукових виданнях 

України, включених до наукометричної бази Index Copernicus International, 2 - у  

наукових виданнях інших держав та 1- у нефаховому виданні України), а також 26 

тезах доповідей на конференціях.

Усього за темою дисертації автором видано 62 публікації.

Проте, деякі положення роботи, на думку офіційного опонента, 

викликають сумніви, потребують уточнення або додаткового обгрунтування 

під час захисту дисертації.

1. На с. 159 під час формулювання висновків до розділу 2 дисертації автор 

зазначає, що «Апеляційне (касаційне) оскарження -  це кримінальний 

процесуальний інститут, що є обов’язковою частиною апеляційного (касаційного) 

проваджень і, встановлюючи умови, порядок та строки подання, доповнення, зміни 

та відмови від апеляційних (касаційних) скарг, регламентує діяльність суду 

апеляційної (касаційної) інстанцій (а у випадках, передбачених законом, й суду 

першої інстанції) щодо забезпечення процесуальних прав сторін та інших осіб, 

інтересів яких стосується судове рішення, на цих етапах кримінальної 

процесуальної діяльності».
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У той же час на с. 43 вказується, що апеляційне та касаційне провадження 

мають чималу кількість спільних інститутів.

Під час захисту дисертації цікаво почути думку дисертанта щодо структури 

інститутів апеляційного та касаційного провадження.

2. Таким, що заслуговує на увагу, є підхід автора до виокремлення предмета 

та об’єкта апеляційного та касаційного перегляду. Зокрема, значна частина 

правознавців серед процесуальних особливостей апеляційного провадження 

виокремлює предмет перевірки, яким вважає або судове рішення, або законність, 

обґрунтованість та справедливість судових рішень (с. 51). Автор обґрунтовує 

позицію, згідно з якою об’єкт апеляційної та касаційної перевірки значно ширший 

та охоплює не тільки сам результат, тобто оскаржене судове рішення, а й усю 

попередню діяльність — досудове розслідування та судове провадження (с. 52).

Разом із тим, формулюючи підсумковий висновок, який випливає з 

«критичного аналізу думок, висловлених у процесуальній літературі, вивчення 

відповідних положень кримінального процесуального закону» (с. 52-53), автор 

відносить до об’єкта перевірки діяльність судів першої інстанції, слідчих суддів та 

її результати (судові рішення, що не набрали законної сили), на предмет 

законності, обґрунтованості та справедливості. Отже, бажано, що б під час захисту 

дисертації автор пояснив свою позицію, чому саме у підсумковому висновку він 

відмовився від широкого розуміння об’єкта перевірки.

3. У підрозділі 3.1. розділу 3 «Підготовка до апеляційного та касаційного

розглядів» (с. 161) автор дисертації детально досліджує підготовчий до

апеляційного розгляду етап. Здобувач наголошує, що «Підготовка до 

апеляційного та касаційного розглядів -  це обов’язкова частина апеляційного та 

касаційного проваджень, що полягає у діяльності судді-доповідача, який 

одноособово, не вирішуючи наперед питання про наявність або відсутність підстав 

для задоволення апеляційної та касаційної скарг, ухвалює процесуальні рішення і 

вчиняє процесуальні дії, спрямовані на безперешкодне проведення апеляційного та 

касаційного розгляді.»

Причому завданнями аналізованої частини апеляційного та касаційного 

провадження є: а) забезпечення прав, свобод та інтересів учасників судового
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провадження на участь в апеляційному та касаційному розглядах; б) виявлення 

та усунення перешкод, що унеможливлюють проведення апеляційного та 

касаційного розглядів; в) вжиття усіх необхідних заходів для проведення якісного 

судового засідання апеляційної та касаційної інстанцій.

Виокремлення такого завдання, як «забезпечення прав, свобод та інтересів 

учасників судового провадження на участь в апеляційному та касаційному 

розглядах», уявляється зайвим. Автор пояснює його існування тим, що саме від 

учасників судового провадження виходить ініціатива щодо початку апеляційного 

та касаційного провадження, а тому їх права, свободи та інтереси в цих стадіях 

кримінального судочинства повинні бути належно забезпечені. Це завдання 

охоплює інформування учасників судового провадження про володіння 

відповідними правами, створення умов для реалізації таких прав, їх захист та 

охорону.

Проте наведена аргументація уявляється недостатньо переконливою. Таке 

завдання мають стадії провадження в суді апеляційної інстанції та провадження в 

суді касаційної інстанції.

Виходячи з повноважень судді, які він має під час підготовки до 

апеляційного розгляду (ст. 401 КПК України), завданнями цього етапу є скоріше 

створення умов для подальшої реалізації прав та законних інтересів учасників 

судового провадження.

4. У розділах 2 та 3 дисертаційного дослідження автор дуже ретельно 

аналізує порядок апеляційного та касаційного оскарження, апеляційний та 

касаційний розгляд. Причому узагальнення практики дає можливість Н. Р. Бобечку 

констатувати невідповідність деяких ухвал про відкриття апеляційного 

провадження встановленим вимогам: одні з них, крім інформації про відкриття 

апеляційного провадження, жодних інших даних не містять, у других не 

відображене обов’язкове надіслання копій апеляційних скарг, інформації про права 

та обов’язки учасникам судового провадження, у третіх відсутній строк для 

подання заперечень на апеляційну скаргу. Такі порушення не сприяють 

забезпеченню прав та інтересів заінтересованих осіб у стадії апеляційного
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провадження, унеможливлюють належну підготовку до апеляційного розгляду, 

негативно впливають на його перебіг та результати (с. 162).

Під час захисту хотілося б почути думку дисертанта з приводу наступної 

проблеми, що зараз є дуже актуальною для правозастосовчої практики. Відомо, що 

законом передбачений строк на апеляційне оскарження (ст. 395 КПК), проте з 

різних причин скарги іноді подаються з пропущенням зазначеного строку. Якщо 

апеляційна скарга подана після закінчення строку на апеляційне оскарження і 

особа, яка подала скаргу, не порушує питання про поновлення цього строку або 

суд апеляційної інстанції за заявою особи не знайде підстав для його поновлення, 

апеляційна скарга повертається (п. 4 ч. З ст. 399 КПК).

В Україні нині серед суддів відсутня єдність при тлумаченні зазначених 

положень. Деякі суди взагалі не звертають уваги на існуючу суперечність в 

термінології — «суддя-доповідач» або «суд апеляційної інстанції». Інші, навпаки, 

намагаються застосовувати кримінальний процесуальний закон відповідно до його 

буквального змісту.

Зокрема, статті 398, 399 КПК України регламентують дії судді-доповідача 

під час прийняття ним апеляційної скарги, яка надійшла до суду апеляційної 

інстанції. Відповідно до ст. 398 КПК України апеляційна скарга, що надійшла до 

суду апеляційної інстанції, не пізніше наступного дня передається судді- 

доповідачу. Отримавши апеляційну скаргу на вирок чи ухвалу суду першої 

інстанції, суддя-доповідач протягом трьох днів перевіряє її на відповідність 

вимогам статті 396 КПК і за відсутності перешкод постановляє ухвалу про 

відкриття апеляційного провадження.

Стаття 399 КПК передбачає рішення судді-доповідача, які він може 

прийняти за підсумками розгляду апеляційної скарги.

Головна проблема виникає під час тлумачення повноважень судді-доповідач, 

якщо він повинен відмовити у відкритті провадження. Виходячи з буквального, 

логічного та системного тлумачення ч. 4, 9 ст. 3 1; п. 4 ч. З та ч. 4 ст. 399 та ст. 117 

КПК України, можна зробити висновок, що суддя-доповідач має повноваження 

відмовляти у відкритті провадження лише у двох випадках:
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- якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає 

оскарженню в апеляційному порядку;

- якщо судове рішення оскаржене виключно з підстав, з яких воно не може 

бути оскарженим згідно з положеннями ст. 394 КПК України.

Оскільки у ст. 117 та п. 4 ч. З ст. 399 КПК України мова йде не про суддю- 

доповідача (або суддю), а про «суд», то в деяких апеляційних судах склалася 

наступна практика. Якщо особа подає апеляційну скаргу після закінчення строку 

апеляційного оскарження та заявляє клопотання про поновлення пропущеного 

строку (ст. 117 КПК), то суддя-доповідач не має права вирішувати питання про 

відмову у відкритті провадження або повернення апеляційної скарги одноособово. 

Він зобов’язаний призначити розгляд цього клопотання судом апеляційної 

інстанції, тобто у складі суду, визначеному ч. 4, 9 ст. 31 КПК (переважно -  це 

колегія суддів у складі не менше трьох професійних суддів. Винятком, як відомо, є 

випадки, закріплені ч. 9 ст. 31 КПК України).

Оскільки процедури розгляду клопотання про поновлення пропущеного 

строку на апеляційне оскарження законом не передбачено, тому у цьому випадку 

за аналогією застосовується ст. 405 КПК України.

У разі задоволення клопотання судом (тобто колегією суддів) апеляційної 

інстанції суддя-доповідач відкриває апеляційне провадження. Якщо ж колегія 

суддів не задовольняє такого клопотання, скарга, згідно п. 4 ч. З ст. 399 КПК 

України, повертається.

Зрозуміло, що законодавець повинен усунути прогалини нормативного 

регулювання, про які йдеться, та привести у відповідність термінологію, що 

використовується в КПК У країни (на важливість одноманітності якої звертає увагу 

в роботі й дисертант), оскільки відсутність правової визначеності негативно 

позначається на правозастосовній практиці.

Під час обговорення роботи хотілося б почути думку дисертанта, чи не 

закріпив законодавець такою складною конструкцією поновлення процесуальних 

строків (а саме -  розгляд клопотання про поновлення строку на апеляційне 

оскарження судом апеляційної інстанції, а не суддею одноособово, що пов’язано із 

можливим зловживанням) додаткової гарантії дотримання прав апелянта, а також
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зо
як слід тлумачити наведені норми права та дефектність нормативного 

регулювання, що виникла? Чи не буде така складна процедура більш сприятливою 

для особи, яка з поважних причин пропустила строк на апеляційне оскарження?

5. Треба схвально віднестися до змісту підрозділу 2.1. розділу 2 (с. 83-108), в 

якому дисертант детально аналізує перелік осіб, які мають право на апеляційне 

оскарження. Причому, розглядаючи перелік суб’єктів права на оскарження 

судових рішень (с. 83-108), автор наголошує, що, виходячи зі змісту ст. 393 КПК 

України, для того, аби оскаржити судове рішення, не достатньо мати процесуальну 

легітимацію, необхідна ще й наявність обставин, які вказують на порушення прав 

або інтересів суб'єкта права на оскарження (с.84). З огляду на сказане, дуже 

цікавою є думка дисертанта з приводу можливості апеляційного та касаційного 

оскарження вироку суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та 

обвинуваченим про визнання винуватості так званою третьою особою, яка не брала 

участі в судовому розгляді.

Судді повертають такі скарги у зв’язку із тим, що вони подані особою, яка не 

має права подавати апеляційну скаргу (п. 2 ч. З ст. 399 КПК). Причому, як 

свідчить судова практика, ситуації можуть бути самі різні. Зокрема, в одних 

випадках така особа перебуває у процесуальному статусі підозрюваного, який не 

побажав укласти угоди, проте вважає, що укладення угоди зі співучасником 

порушує його права та інтереси. В інших випадках «третя особа», яка не брала 

участі в судовому розгляді, має процесуальний статус свідка або взагалі не 

залучена до участі у кримінальному провадженні, проте вважає, що в 

мотивувальній частині вироку на підставі угоди, що ухвалений щодо певної особи, 

містяться положення, що шкодять її репутації, зачіпають честь і гідність.

Пояснення дисертанта були б доречні, оскільки законодавець не дозволяє 

дати однозначну відповідь на ці питання. З одного боку, Конституція України (п.8. 

ч.2 ст. 129) до основних засад судочинства відносить забезпечення права на 

апеляційний перегляд справи, а у визначених законом випадках - на касаційне 

оскарження судового рішення. Нормативна конструкція ч. 2 ст. 24 КПК України, 

як правило, розрахована на випадки забезпечення доступу до правосуддя тих осіб, 

які з тих чи інших причин були позбавлені можливості особисто або через



представника захищати свої права, свободи та інтереси в судовому розгляді. 

Разом із тим процедура ухвалення вироку на підставі угоди про визнання 

винуватості взагалі не передбачає виклику в судовий розгляд інших учасників 

кримінального провадження, дослідження доказів тощо. Тому ч. 2 ст. 394 КПК 

встановлює обмежений перелік суб’єктів апеляційного оскарження такого вироку.

6. Аналізуючи таку підставу, як неповнота судового розгляду, автор 

критично ставиться до редакції чинної статті 410 КПК України та наводить 

аргументи на обґрунтування своєї позиції (с. 303-304). У цілому слід підтримати 

прагнення дисертанта вдосконалити назву та правовий зміст зазначеної статті, 

адже, як слушно зауважив свого часу М. С. Строгович, однобічний підхід завжди є 

неповним, у той час як неповний може і не бути однобічним.

Крім того, у Додатку А наведена нова редакція статті 410 КПК (с. 465)

«Стаття 410. Однобічність і неповнота судового розгляду

1. Однобічним і неповним є судовий розгляд, під час якого внаслідок не 

залучення належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів залишились 

недослідженими обставини, з’ясування яких має або може мати істотне значення 

для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого судового рішення.

2. Судовий розгляд у будь-якому разі визнається однобічним і неповним, 

якщо не були з’ясовані або були поверхнево з’ясовані обставини, які підлягають 

доказуванню у кримінальному провадженні».

Слід відмітити, що запропонована редакція статті, як і чинна, на наш погляд, 

не є досконалою з точки зору вимог законодавчої техніки та має багато положень, 

що можуть бути піддані критиці.

Зокрема, у чинній редакції законодавець прямо вказує на те, що «неповним 

визнається судовий розгляд, під час якого залишилися недослідженими обставини, 

з'ясування яких може мати істотне значення для ухвалення законного, 

обґрунтованого та справедливого судового рішення...». Дисертант об’єднує дві 

підстави для скасування або зміни судового рішення, проте не зазначає, що саме є 

неповнотою, а що однобічністю. Такій підхід згодом може стати предметом 

пильної уваги і піддатися критиці з боку вчених, що й мало місце під час дії КПК 

України 1960 р.
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Крім того, однобічність та неповнота пов'язуються автором із 

незалученням належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, у 

результаті чого залишилися недослідженими обставини, з’ясування яких має або 

може мати істотне значення для ухвалення законного, обґрунтованого та 

справедливого судового рішення. Із цього приводу слід вказати, що оцінку 

належності, допустимості, достатності доказів, а також висновок про їх 

достовірність робить суд. Отже, виходячи з запропонованої редакції статті 

незрозумілим залишається, хто саме вже зробив висновок про належність, 

допустимість, достатність а також достовірність доказів.

До того ж один з логічних акцентів робиться на тому, що під час судового 

розгляду докази «не були залучені». Виникає питання, чи покладається на суд 

обов’язок залучати такі докази, звідки він їх повинен знаходити, чи мусять їх 

представляти сторони, чи їх має збирати суд.

Разом із тим слід зазначити, що висловлені зауваження не впливають на 

загальну виключно позитивну оцінку дисертації і не знижують її високого 

наукового рівня. Сформульовані в дисертації наукові положення, пропозиції та 

рекомендації законодавцеві та правозастосовним органам мають, безумовно, 

важливе значення для законодавчої і правозастосовної практик і здатні покращити 

їх. Вони мають також неабияке значення і для навчально-освітньої діяльності при 

підготовці фахівців, які працюватимуть у сфері кримінального провадження, та для 

науково-дослідницької діяльності, генеруючи нові ідеї, спонукаючи до наукових 

дискусій, що дозволить глибше розвивати цей важливий науково-прикладний 

напрямок у правознавстві.

Все вищевикладене дає підстави для такого узагальненого висновку: 

дисертаційне дослідження Назара Ростиславовича Бобечка «Апеляційне та 

касаційне провадження у кримінальному судочинстві України» відповідає 

науковій спеціальності 12.00.09 -  кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Воно є цілісним і завершеним 

монографічним дослідженням актуальної для правничої науки проблеми, 

важливим для правотворчої і правозастосовної практики. Її дослідження дозволило
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одержати нові науково обґрунтовані результати, які у своїй сукупності дають 

підставу кваліфікувати дисертаційне дослідження Н. Р. Бобечка як вагомий внесок 

у розвиток вітчизняного вчення про апеляційне та касаційне провадження у 

кримінальному судочинстві в Україні.

Дисертація повною мірою відповідає п. п. 9, 10 Порядку присудження 

наукових ступенів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 р. № 567 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів 

України № 656 від 19.08.2015, № 1159 від 30.12.2015 р., №567 від 27.07.2016), а її 

автор -  Бобечко Назар Ростиславович -  заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 -  кримінальний процес 

та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ
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