
ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію Слюсарчук Християн Ростиславівни, 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: 
« Стандарти доказування у кримінальному провадженні » за спеціальністю

12.00.09 -  кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза,
оперативно-розшукова діяльність.

Актуальність теми дослідження.
Чинний КПК України запозичив низку положень із англосакського 

доказового права. Вони викладені у формі таких оцінних понять, як «поза 
розумним сумнівом», «обгрунтована підозра», «достатня підстава», «вагомі 
докази», «належна правова процедура», «доведення переконливості доказів», 
«достовірність показань», «доведення винуватості». їх тлумачення і 
застосування викликає певні труднощі у науковців та практиків. Цьому є низка 
причин. Так, зберігається інерційний вплив теорії доказів, удомашненої 
інформаційними ідеологічними вірусами, має місце незавершеність 
нормативного упорядкування нової моделі доказового права, що проявляється у 
суперечливих положеннях, наприклад, п. 2 ст. 23 і п. 1 ст. 84 КПК. Ефективність 
адаптації новацій до умов змішаного кримінального процесу, традицій та 
понятійного апарату вітчизняного законодавства значною мірою залежить від 
стану їх наукового опрацювання й осмислення суб’єктами кримінально -  
процесуальних відносин. У сучасних наукових розвідках нововведені оцінні 
поняття інтерпретуються як стандарти доказування, але їх зміст і 
співвідношення поки що не знайшли єдиного розуміння з усталеними 
категоріями вітчизняного доказового права , а саме внутрішнім переконанням, 
предметом і межами доказування, місцем совісті і сумління у процесі оцінки 
доказів. Із цієї проблематики в Україні 4 лютого 2017 року була захищена лише 
одна дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
«Стандарт доказування поза розумним сумнівом у кримінальному 
провадженні»(автор Степаненко А. С.). У зв'язку з цим виникає об'єктивна 
потреба у проведенні всебічного наукового дослідження правової природи 
стандартів доказування у кримінальному провадженні. Тому тема опонованої 
дисертації є вельми актуальною.

Оцінка методології і методики дослідження.
На думку офіційного опонента, план роботи логічний, взаємопов’язаний і 

становить упорядковану «дорожню"карту» дисертаційного дослідження. Мета і 
завдання наукової роботи визначені коректно.

Так, метою є формування концепції стандартів доказування у кримінальному



провадженні, а також удосконалення правової регламентації.
Для досягнення поставленої мети дисертантка передбачила виконання 

таких завдань:
проаналізувати національне та зарубіжне процесуальне 

законодавство з питань регулювання стандартів доказування у 
кримінальному провадженні;

з'ясувати правову природу та сформулювати поняття «стандарти 
доказування у кримінальному провадженні»;

визначити взаємозв'язок стандартів доказування з існуючими 
теоретичними конструкціями («межі доказування», «тягар доказування» 
та іншими правилами доказування);

з'ясувати мету запровадження стандартів доказування у 
кримінальному провадженні та їхнє значення у процесі формування 
знання про обставини кримінального провадження;

здійснити класифікацію стандартів доказування у кримінальному 
прова-дженні;

виокремити систему стандартів доказування у кримінальному 
провадженні;

провести загальний аналіз окремих стандартів доказування у 
кримінальному провадженні, виявити їхню правову природу, суть, ознаки 
та сферу застосування:

комплексно дослідити можливість функціонування стандартів 
доказування у кримінальному процесі України.

На думку офіційного опонента,дисертант також правильно визначилася 
з об’єктом та предметом дослідження. Так, об'єктом дослідження є 
доказування у кримінальному провадженні.
Предмет дослідження становлять стандарти доказування у 
кримінальному провадженні.

З урахуванням теми дисертаційного дослідження, його мети і завдання 
були використані на відповідній методологічній основі загальнонаукові і 
спеціальні методи
дослідження. Методологічну основу дослідження становить діалектичний 
метод наукового пізнання соціальних явищ.

При написанні роботи дисертант також послуговувався 
загальнонауковими та спеціально-юридичними методами пізнання: аналіз 
(застосовувався з метою детального дослідження стандартів доказування 
у кримінальному провадженні, що дало можливість, зокрема, дослідити 
наукові позиції щодо поняття стандартів доказування у кримінальному 
провадженні); синтез (дозволив виокремити види та систему стандартів
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доказування у кримінальному провадженні); узагальнення (застосовувався 
з метою формування та розвитку на основі вже наявних у спеціальній 
літературі позицій та думок, нових наукових підходів, пропозицій щодо 
використання стандартів доказування у кримінальному провадженні, 
удосконалення застосування кримінальних процесуальних норм, що їх 
становлять); структурно-функціональний метод (дозволив виявити 
зв'язки між окремими стандартами доказування у кримінальному 
провадженні,
їхнє значення у процесі формування знання про обставини кримінального 
провадження, а також взаємозв'язок стандартів доказування з іншими 
об'єктивними правилами доказування у кримінальному провадженні); 
догматичний чи спеціально-юридичний (дозволив виокремити наукові 
позиції щодо мети запровадження стандартів доказування у 
кримінальному провадженні); герменевтичний метод (використовувався 
для тлумачення суті та змісту норм, що регламентують стандарти 
доказування у кримінальному провадження); порівняльно-правовий метод 
(застосовувався у процесі порівняння норм національного кримінального 
процесуального законодавства з відповідними нормами законодавства 
іноземних держав з питань регулювання стандартів доказування у 
кримінальному провадженні, а також з практикою Європейського суду з 
прав людини, на основі чого вдалось виявити та обґрунтувати 
суперечність механізму реалізації стандартів доказування вимозі 
встановлювати істину у кримінальному провадженні. Також було 
встановлено, що «інформаційна концепція» визначення поняття доказу у 
кримінальному провадженні
обмежує дію стандартів доказування у кримінальному процесі України); 
історико-правовий метод (дав змогу проаналізувати історію становлення 
стандарту доказування «поза розумним сумнівом» у кримінальному 
провадженні та загалом тенденції розвитку стандартів доказування у 
кримінальному провадженні); моделювання (застосовувався для побудови 
проектів кримінальних процесуальних норм, які стосуються стандартів 
доказування у кримінальному провадженні); конкретно-соціологічний 
(надав можливість здійснити опитування та анкетування суддів, 
прокурорів, адвокатів з метою збирання емпіричного матеріалу); 
статистичний (використовувався для аналізу й узагальнення 
емпіричного матеріалу, правозастосовної практики, а також даних 
офіційної статистики, що стосується теми дослідження).

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана відповідно до основних положень Концепції
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реформування кримінальної юстиції України, затвердженої Указом 
Президента України від 8 квітня 2008 р. № 31/2008, Пріоритетних 
напрямків розвитку правової науки на 2011 - 2015 роки, затверджених 
постановою загальних зборів НАПрН України від 24 вересня2010 р. № 14- 
10, а також науково-дослідницької тематики кафедри кримінального 
процесу і криміналістики Львівського національного університету імені 
Івана Франка «Проблеми реалізації нового кримінального процесуального 
законодавства України (КПК України 2012 року) щодо захисту прав, 
свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження» 
(номер державної реєстрації 0113Ш05124).

Оцінка змісту дисертаційного дослідження
У розділі І «Сутність стандартів доказування у кримінальному провадженні» 

викладаються позиції вітчизняних науковців щодо запровадження стандартів 
доказування у кримінальному процесі в умовах українських реалій. Зокрема , 
йдеться про скептицизм і неможливість їх застосування (Погорецький М.А.), 
неможливість прив'язки юридичного формалізму до динамічних і конкретних 
процесуальних ситуацій (Грошевий Ю.М.). У наукових джерелах також 
неоднозначно тлумачиться поняття стандартів доказування, наприклад, як « 
мінімально допустима сукупність доказів» ( Кореневський Ю.В., Калиновський 
К.В.), «вимоги щодо якості сукупності доказів» ( Ратушна П. П.), «межі 
доказування» ( Лупинська П.А.). Особливу увагу автор дисертації звертає на 
твердження Гмирка В.П. , що «...стандарт - це сукупність нормативно 
встановлених вимог до результатів доказової діяльності сторони
обвинувачення, виконання яких є умовою ухвалення судом законного та 
процесуального рішення». Критично оцінюючи позицію Гмирка В.П., 
дисертантка вносить корективи у запропоновану ним дефініцію. Вона, зокрема, 
зазначає, що важливу роль у виконанні вимог стандартів також відіграє сторона 
захисту, оскільки вона несе тягар, доказування залежно від процесуальної 
ситуації. Офіційний опонент зауважує, що у дисертації необхідно 
розмежовувати «тягар доказування» і «публічно -  правовий обов'язок 
доказування». Це самостійні категорії доказового права, які обслуговують 
сучасний змагальний кримінальний процес. Обов’ язок доказування -  це 
приписуваний законом обов’язок доказування (п. 2 ст. 17, ст. 92 КПК), а тягар 
доказування -  повинність сторони в змагальному судовому кримінальному 
процесі висувати і доводити свої твердження, або спростовувати твердження 
своїх опонентів під загрозою ухвалення судом небажаного для неї рішення. 
Така «робота» сторони захисту обумовлюється процесуальною ситуацією. Як 
суб’єкт діяльності «тягара доведення», стороні захисту, як справедливо 
сверджує Гмирко В.П., достатньо «підважити» позицію свого процесуального
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опонента і цього достатньо, щоб суд, керуючись правилом «ґауог беїепзіопіз», 
вирішив справу на користь обвинуваченого, резонно вважаючи, що інша 
сторона не впоралась зі своїм завданням. У цій частині дисертації автор з 
посиланням на іноземні джерела «тягар доказування» поділяє на «тягар подання 
доказів» і «тягар переконання». Слушно стверджує Слюсарчук Х.Р., що не всі 
науковці цю тезу таким чином інтерпретують, незважаючи на зміст ч.2 ст. 92 
КПК, де встановлено правило,що обов'язок доказування належності та 
допустимості доказів, даних щодо розміру процесульних витрат та обставин, які 
характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що її подає. Як 
стверджує Гмирко В.П. : «така позиція законодавця цілком відповідає 
процесуальним правилам, знаним ще в античному і феодальному скарговому 
процесі, згідно з якими еі іпсиЬіі ргоЬайо §иі пе§аї ( докази повинен подати той, 
хто стверджує, а не той, хто заперечує), а також асіогі іпситЬіІ; опиз ргоЬапбі ( 
тягар доведення покладається на позивача). Офіційний опонент схвально 
оцінює розвідки дисертантки щодо психологічної і гносеологічної 
характеристики переконання як засобу доказової діяльності. У такий спосіб 
вона не обмежується догматикою, а розширює географію кримінально- 
процесуальних знань, вказуючи на психологічні, гносеологічні, логічні, 
лінгвістичні його складові. З цього приводу варто назвати статтю Тагера А.С. « 
О предмете и пределах науки об уголовном суде», яка була опублікована у 1924 
році у журналі «Право і життя» N5. У зв’язку з цим підтримую тезу 
Слюсарчук Х.Р. про те, що стандарти це не лише правовий припис. Вони 
включають психологічний, морально-етичний, емоційний, вольовий, 
антропологічний та інші аспекти( с. 43). Варто зауважити , у дисертації також 
підкреслюється, що стандарти передбачають ступінь активності суду у 
дослідженні доказів для формування власної правової позиціїї у ситуації 
правової невизначеності. Чинний КПК надає суду як процесуальному 
управлінцю низку пізнавальних процесуальних засобів, передбачених ч.І ст. 35', 
ч.2 ст.360,ч.2 ст.332, ч.Ю ст. 352, ч. 11 ст. 352, ч. 14 ст. 352, ч. 1 ст. 356, ч.І ст. 
357, ч. 1 ст. 358, ч.І ст.361 КПК.( с.44). Позиція дисертантки була б більше 
переконливою і предметною, якби вона аргументувала цю тезу,зокрема тим, що 
надання таких повноважень суду у змішаному процесі необхідно для 
задоволення його потреб, що не надає йому правових якостей суб'єкта 
юридичного обов'язку висувати твердження чи надання доказів для 
спростування чи підтвердження предмету негативної конкуренції^ ч. 1 ст. 91 
КПК). Зрозуміло, що наявність стандарту як сукупності нормативних вимог до 
результату доказування слугуватиме «компасом» для самого процесу 
формування процесуального знання. Важливо, що в опонованій дисертації 
викладаються окремі критерії для формування стандартів ( с.48), до яких
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відносяться : характеристика сукупності доказів, участь сторін у формуванні 
кримінально-процесуального знання, зв'язок між доказами, доказами і 
ступенем переконання суб'єкта приняття рішення у підготовчому і судовому 
провадженні. На основі верифікованих критеріїв Слюсарчук Х.Р. пропонує 
авторську дефініцію поняття стандартів доказування у кримінальному процесі ( 
с.48).Переконані,що воно має право на існування і заслуговує на позитивну 
оцінку. В принципі дисертантка за основу взяла визначення, запропоноване 
Гмирком В.П., але зміст «модернізувала», наприклад, зауважила, що стандарти 
- це показник не тільки виконання стороною обвинувачення функціонального 
обов'язку, але й тягара доказування стороною захисту. До вимог, 
сформульованих у стандартах , автор включила правовові позиції вищих 
судових інстанцій, акцентувала увагу на тому, що їх виконання забезпечує 
рівень переконаності, придатний для ухвалення процесуальних рішень, що 
обмежують права та свободи особи в кримінальному провадженні. На думку 
офіційного опонента, у дисертації було б не зайвим спочатку визначити, що 
розуміється під стандартом у загальнонауковому сенсі. Заслуговують на увагу 
роздуми Слюсарчук Х.Р. щодо проблеми мети запровадження стандартів 
доказування. У наукових джерелах вона трактується для «визначення 
відповідної моделі процесуального доказування», як «засіб оцінювавальної 
діяльності», «об'єктивізації результатів доказування». Офіційний опонент 
вважає обгрунтованою позицію дисертанта про те, що стандарти
запроваджуються як критерії оцінювання результатів доказової діяльності. Ця 
проблема стала предметом турботи науковців, законодавців, правозастосовників 
з моменту відмови від теорії формальних доказів і запровадженням теоріїї 
вільної оцінки доказів. Остання передбачає оцінку доказів на основі 
внутрішнього переконання. Механізми останнього до цього часу є загадкою для 
науковців, оскільки у цьому процесі є багато логічного й алогічного, свідомого 
і несвідомого, раціонального та ірраціонального. У такій ситуації залишаються 
«лакуни» для випадковостей, які не вдається проконтролювати законом. 
Елементи контролю за формуванням стану внутрішнього переконання мали 
місце і в умовах формальної теорії доказів. Закон наперед визначив силу і 
кількість доказів, необхідних для визнання факту доведеним. Важливо було 
встановити чи є достатній мінімум доказів і їх відповідність вимогам, 
встановлених законом. Якщо такі умови дотримувались, то суд виносив 
обвинувальний вирок за відсутністі переконання у винуватості обвинуваченого. 
Об'єктивні критерії оцінки доказів також пропонувалися італійським
криміналістом Енріко Феррі на 'даних хімії, фізики, антропології ( див. 
Голунский С. « О внутреннем убеждении» в советском суде
«//Социалистическая законность. -  1936.-N5.- С.24-28). Що стосується позиції
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офіційного опонента з цього поводу, то об'єктивізація результатів доказування 
не може слугувати метою запровадження стандартів доказування. Йдеться про 
її значення для процесу і результатів доказування, а також опосередкованого 
від стеження впливу суб'єктивного фактору на формулювання ймовірного та 
вірогідного знання у кримінальному провадженні.

У підрозділі 1.3. «Роль( значення) стандартів доказування у процесі 
формування знання про обставини кримінального провадження» йдеться про 
ймовірне і вірогідне знання у кримінальному провадженні як інформаційної 
основи для запровадження стандартів доказування різного рівня. Водночас, 
виконання вимог встановлених стандартів надає можливість фіксувати 
процесуальність знання на шляху від ймовірного до вірогідного. Дотримання 
стандартів доказування також може пояснювати відповідність доказів, доводів, 
юридичної оцінки і висновків законності та обгрунтованості прийнятого 
рішення, пояснення правової позиції правозастосувачів тощо. Співвідношення 
імовірного і вірогідного знання у кримінальному процесі є надто складною 
проблемою, яка потребує досить потужного інтелектуального інструменту, 
котрий володів би філософськими, логічними, психологічними, 
інформаційними знаннями, достатніми для осмислення цих феноменів. 
Офіційний опонент свою версію щодо розглядуваного питання оприлюднив у 
статті « Імовірність і вірогідність знання у кримінальному процесі як 
передумова об'єктивізації результатів доказування»( Див. Право України.- N 
11.-2014.- С. 206-215). Із тексту дисертації випливає, що окремі науковці не 
розмежовують вірогідність знання як суб’єктивну категорію і вірогідність 
знання як результат дослідження доказів у судовому засіданні, що констатовано 
у вироці суду. Імовірне знання, на мою думку, має певні ступені: маловірогідне, 
достатньо вірогідне. Існування імовірного обумовлено суб'єктивними і 
об’єктивними чинниками. Все це свідчить про діалектичну єдність 
об'єктивного, логічного і суб'єктивного.

У підрозділі 1.4 наукової роботи дисертантка запропонувала класифікацію 
стандартів доказування за такими критеріями: 1) правовим характером рішення; 
2) залежно від стадії кримінального провадження та форми використання; 3) 
суб'єктами застосування. Така пропозиція не викликає заперечень. Разом з тим, 
у рецензента виникає питання: якщо йдеться про стандарти доказування, то, 
очевидно, слід визначитися з межами їх застосування, а точніше у якій стадії і 
коли здійснюється процес доказування. На думку офіційного опонента, 
у процесі формування знання про обставини криміналь і є неупереджений суд у 
кримінальному процесі. Така ідея знаходить своє підтвердження у п. З ст. 349 
КПК, де вказується,що «суд має право , якщо проти цього не заперечують 
учасники судового провадження, визнати недоцільним дослідження доказів
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щодо тих обставин, які ніким не оспорюються». Відтак, виникає питання, кому і 
що доказує слідчий або прокурор, коли приймається рішення про проведення 
обшуку? Чи йдеться про стандарти доказування? Можна припустити, що лише 
в тих випадках, коли під доказуванням розуміють діяльность із збирання, 
дослідження й оцінки доказів, яка також включає розумову і логічну діяльність. 
Така концепція поняття доказування запропонована німецькими 
процесуалістами в кінці XIX століття( Див. Кгіез А.ЬегЬисії без беиІзсНеп 
8ігаірго2еззгес1і1;. РгеіЬиг§ . 1892. з. 332-333). У наукових джерелах
обґрунтовується теза про те, що доказування має місце при наявності сторін, 
спірних позицій і незалежного суду. В стадії досудового розслідування по суті 
здійснюється підготовка до судового доказування. Дисертантка достатньо 
обгрунтована положення про те, що визначені п'ять стандартів у кримінальному 
процесі відповідають ознакам системи, а саме мають ієрархічну структуру і 
пов'язані між собою. Водночас, стандарти залишаються цілком самостійними 
та незамінними за своєю суттю. На думку офіційного опонента, є науково 
значущими положення , що характеризують стандарт « обгрунтована підозра». 
Погоджуюсь з висновком про те, що цей стандарт є динамічним явищем. 
Важливо, що дисертантка обгрунтована перелік рішень, які приймаються 
відповідно до вимог стандарту «обґрунтована підозра». При його 
характеристиці , очевидно, не завадило б спочатку пояснити значення термінів 
«підозра» і «обґрунтована». На мою думку, це явище має процесуальний і 
матеріально-правовий зріз. Підозра -  це «припущення про щось», «з різних 
причин незавершена констатація» його «існування підтверджується лише в 
певній частині». Це може бути підозра у вчиненні злочину, коли ще не всі 
елементи складу злочину встановлені або виявлені під певним сумнівом. 
Обгрунтованість -  це підтвердженість правильності висновків на момент 
прийняття рішення з посиланнями на відповідні норми права, сукупність 
доказів і пов'язаних з ними переконливих доводів.

У дисертації також ґрунтовно характеризується стандарт доказування 
«достатня підстава». Автор зазначає, що він був запозичений з англосаксонської 
процесуальної системи. Існував також і в КПК України 1960 року. Наприклад, у 
ст. 148 КПК ( підстави для застосування запобіжних заходів) вказувалося: «При 
наявності достатніх підстав вважати, що обвинувачений, перебуваючи на волі, 
ухилиться від слідства і суду...», у ст. 177 КПК ( підстави для проведення 
обшуку) також зазначалося, що «... обшук проводиться слідчим в тих випадках, 
коли є достатні підстави вважати, що ... речі та цінності, здобуті злочинним 
шляхом, а також інші предмети1 і документи, що мають значення для 
встановлення істини по справі, сховані в певному приміщенні...» Вимоги закону 
про підстави для прийняття цих рішень не називали стандартними, а трактували
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їх з посиланнями на закон формальної логіки «достатня підстава». Дисертатка 
зазначає, що стандарт «достатня підстава» не має нормативного визначення. У 
наукових зарубіжних джерелах країн загального права надається його 
тлумачення як «... встановлення фактів та обставин, які дозволили б 
об'єктивному спостерігачу повірити у те,що кримінальне правопорушення було 
вчинено, вчиняється або планується вчинити та що особа, яку необхідно 
затримати, вчинила, вчиняє або планує вчинити кримінальне правопорушення, 
або предмети, пов'язані зі злочинною діяльністю, можуть бути отримані 
внаслідок проведення обшуку у конкретному приміщенні, житлі чи іншому 
володінні особи.» Автор розглянула докримінальні підходи та прецендентну 
практику Верховного Суду США щодо визначення цього стандарту 
доказування. З огляду на це у дисертації сформульовано його ознаки та сферу 
застосування (с. 134-136). Зазначається, що цей стандарт у законодавстві США 
застосовується при ухваленні рішення про проведення обшуку або затримання 
особи. У чинному КПК України стандарт доказування «достатня підстава» 
отримав досить значну сферу застосування (с.139-140). Зокрема, до 
властивостей «достатньої підстави», які допомагають наблизитися до його 
осмислення, відносять:

1) достатня підстава виникає на основі «здорового глузду» та фактичного аналізу 
(оцінки) всієї сукупності фактів та обставин в їх цілісності. Суть достатньої 
підстави не може бути зведена до встановлення сукупності правил або 
математичної формули у кримінальному провад женні;

2) достатня підстава виникає на підставі встановлення «ймовірності», а не 
впевненості та безсумнівності у необхідності прийняття рішення про затримання 
особи або проведення обшуку.

Стандарт доказування «достатня підстава» не передбачає абсолютної 
впевненості. Відповідний стандарт доказування може бути досягнутий у 
кримінальному провадженні навіть тоді, коли є сумніви у винуватості особи.

Зокрема, згідно з КПК України «достатні підстави» необхідно встановити для 
прийняття рішення: про відмову у визнанні особи потерпілою (ч. 5 ст. 55
КПК); про виклик особи (ст. 134 КПК); при вирішенні питання про тимчасове 
обмеження у користуванні спеціальним правом (ст. 152 КПК); про відсторонення 
особи від посади (ст. 157 КПК); про тимчасовий доступ до речей і І документів (ст. 
163 КПК); про застосування запобіжних заходів (ст.ст. 177, 194 КПК); про надання 
дозволу на обшук житла або іншого володіння особи (ч. 5 ст. 234 КПК); про 
проведення обшуку осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні (ч. 5 ст. 
236 КПК); про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії 
(ч. З ст. п. 248 КПК); про використання результатів негласних слідчих дій в іншому 
кримінальному провадженні (ст. 257 КПК); про проведення аудіо- та відеоконтролю
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особи (ст. 260 КПК); про накладення арешту на кореспонденцію (ст. 261 КПК); про 
здійснення контролю за вчиненням злочину (ст. 271 КПК); про відмову у продовженні 
строку досудового розслідування (ст. 297 КПК); про проведення процесуальних дій 
у режимі відеоконференції під час судового провадження (п. 5 ч. 1 ст. 336 КПК); 
про застосування примусових заходів виховного та медичного характеру (ст.ст. 
499, 503 КПК); виконанні злочину по міжнародну допомогу (ст. 557 КПК).

Особливістю прояву цього стандарту у КПК є те, що він має змішаний 
перспективно-ретроспективний, а в деяких випадках суто перспективний 
характер. Стандарт доказування « достатня підстава» спрямований переважно 
на доказування достовірності настання певної події в майбутньому та 
забезпечує отримання ймовірно перспективного знання. Це стосується підстав 
для застосування запобіжних заходів, коли суб'єкт прийняття рішення на основі 
обгрунтованої ймовірності прогнозує можливу негативну поведінку особи.

Відмінність застосування такого стандарту у континентальної системі права 
від англосаксонської полягає у тому, що в першому випадку висновок 
формулюється винятково на підставі доказів або матеріалів оперативної чи 
кримінальної справи, в англосаксів такий висновок може бути зроблений на 
основі досвіду співробітників органів розслідування чи прокуратури, який є 
«вагомим доказом» під час вирішення питання про досягнення стандарту 
доказування «достатня підстава» у кримінальному провадженні.

У тексті дисертації також аналізується стандарт доказування «переконання 
за більшою вірогідністю». Він є типовим для цивільного і не характерним для 
кримінального процесу. Його сутність полягає в тому, що одна із сторін надала 
більш вагомі докази в існуванні певних обставин, ніж це зробила інша сторона. 
Стандарт «переконання за більшою вірогідністю» передбачає баланс 
ймовірностей. Переконати особу на 51% у правдоподібності ствердження 
можна лише в умовах змагальності. У вітчизняному кримінальному процесі, на 
думку дисертантки, цей стандарт формується однобічно: за результатами 
виконання стороною обвинувачення тягара доказування та внаслідок 
активності суду. Стандарт «вагоме переконання» знаходиться між стандартами 
«переконання за більшою вірогідністю» і «переконання поза результатами 
сумнівів». На основі системного аналізу й тлумачення норм КПК дисертантка 
пропонує перелік рішень, які приймаються згідно стандартів «переконання за 
більшою вірогідності вагомого переконання» (стор. 161-162). Зокрема, 
зазначається, що у кримінальному провадженні слідчий суддя, суд приймає на 
підставі досягнення стандарту з доказування «переконання за більшої 
вірогідності» рішення про: тимчасове обмеження у користуванні спеціальним 
правом (ч. 2 ст. 152 КПК України); відсторонення від посади (ч. 2 ст. 457 КПК
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України); арешт майна, в тому числі арешт тимчасово вилученого майна (ст. 
173 КГЖ України); застосування особистого зобов'язання (ст. 179 КПК 
України); застосування особистої поруки (ст. 180 КПК України); застосування 
застави як самостійного запобіжного заходу (ст. 182 КПК України).У свою 
чергу, відповідно до стандарту доказування «вагоме переконання» слідчий 
суддя, суд приймає рішення про: продовження строку тимчасового обмеження 
у користуванні спеціальним правом (ст. 153 КПК України); продовження 
строку відсторонення від посади (ст. 158 КПК України); застосування 
домашнього арешту та продовження його строку (ст. 181 КПК України); 
обрання виняткового запобіжного заходу - тримання під вартою, а також 
продовження його строку (ст. 183 КПК України); застосування запобіжних 
заходів до неповнолітніх ' підозрюваних, обвинувачених, передбачених ст. 176 
КПК України, а також передання їх під нагляд батьків, опікунів чи 
піклувальників або адміністрації дитячої установи, в якій неповнолітній 
виховується (ст. 493 КПК України); поміщення у приймальник - розподільник 
для дітей осіб, які після досягнення одинадцятирічного віку та до досягнення 
віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинили 
суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого КК 
України (ст. 498 КПК України); застосування запобіжних заходів до особи, 
стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного 
характеру або вирішується питання про їх застосування у вигляді їх передання 
опікунам, близьким родичам чи членам сім'ї з обов'язковим лікарським 
наглядом або поміщення відповідних осіб до психіатричного закладу в 
умовах, що виключають їх небезпечну поведінку (ст. 508 КПК України); 
застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для 
забезпечення видачі особи (екстрадиційного арешту) (ст. 584 КПК України).

В опонованому дисертаційному дослідженні автор викладає історію 
становлення стандарту доказування «поза розумним сумнівом»: при цьому з 
посиланням на відповідні джерела обґрунтовується, що він виник у суді 
присяжних, а це по суті було однією із основ формування змагального типу 
кримінального процесу. Його рецепція у континентальне (європейське) 
кримінально-процесуальне законодавство привела до якісно іншого розуміння 
змісту. Цей стандарт почали застосовувати професійні судді. На основі 
емпіричних досліджень американських учених автор дисертації стверджує, що 
оцінка результатів доказування за таким стандартом присяжними і 
професійними суддями може не збігатися. Для пояснення смислу стандарту 
«поза розумним сумнівом» дисертантка розкриває значення терміну «сумнів» 
та звертає увагу на його різновиди -  непереборні і переборні, а «розумний 
сумнів» обґрунтовується доказами і не повинен випливати з домислів і
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припущень. Практика ЄСПЛ свідчить про те, що «розумність» сумніву 
ґрунтується не лише на доказах, а може випливати із поведінки сторін у 
кримінальному провадженні. Тому не виключається психологічний чинник 
впливу на застосування цього стандарту. Автором на прикладах рішень ЄСПЛ 
доводиться, що «розумність сумніву» може також виникнути не лише на 
підставі доказів, а й їх відсутністі. Така ситуація може бути спричинена як 
бездіяльністю держави з їх отримання (був обов’язок отримати докази, але не 
було вчинено жодних дій), так і бездіяльністю, яка полягає у свідомому 
ненаданні наявної у неї інформації щодо обставин кримінального провадження 
(свідоме приховування). У дисертації Слюсарчук Х.Р. розмежовує 
словосполучення «розумність строків» і «розумність сумнівів». Це різні 
напрями їх тлумачення. У першому випадку йдеться про організацію 
процесуальної діяльності, а в другому -  про психологічні та творчо-логічні 
аспекти дільності суб’єктів права. У процесі миследіяльності, як слушно 
стверджує академік В.Т. Нор, беруть участь і морально-етичні чинники такі, як 
совість і сумління. Розумний сумнів -  це такий, що можна пояснити з 
посиланням на конкретні факти. У роботі також дається характеристика 
непереборності сумніву з посиланням на праці Кухти О.О. та Нора В.Т. На 
основі таких роздумів дисертантка доходить висновку, що стандарт «поза 
розумним сумнівом» характеризується двома ознаками: 1) обґрунтованістю 
(докази, поведінка сторін) ; 2) єдино можливим висновком. Автор дисертації 
вважає, що у ч. 2 ст. 17 КПК є невдалим формулювання «поза розумним 
сумнівом» ; тому пропонує ці словосполучення замінити на «за винятком 
обґрунтованого неспростованого сумніву» (с. 181). Звертається також увага і на 
некоректність формулювання ч. І ст. 17 КПК «ніхто не зобов’язаний доводити 
свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення». Ситуативно 
стороні захисту достатньо лише посіяти сумніви щодо обвинувачення і 
підтвердити невинуватість особи у вчинені злочину. У цьому контексті, на 
думку офіційного опонента, також треба розмежовувати обов'язок доказування 
і тягар доказування. Останнє характерно для сторони захисту залежно від 
процесуальної ситуації.

У цій частині роботи дисертантка проводить порівняльний аналіз положення 
принципу презумпції невинуватості про те, що «всі сумніви тлумачаться на 
користь обвинуваченого» з вимогами стандарту доказування «поза розумним 
сумнівом». За результатами такого дослідження Слюсарчук Х.Р. резюмує, що 
стандарт доказування має статичний характер, а правила про тлумачення 
сумнівів є «динамічними» явищами. Офіційному опоненту видається, що коли 
ми стверджуємо про «поза розумним сумнівом», то це означає, що сумніви у 
суб’єкта доказування відсутні і рішення не має альтернативи. Наявність же
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непереборних сумнівів при доказуванні констатує їх присутність, що 
відповідно вимагає прийняття рішення на користь обвинуваченого. У зв’язку з 
цим потребує додаткового пояснення висновок дисертантки про те, що 
«сукупність сумнівів, які були витлумачені на користь обвинуваченого під час 
кримінального провадження, не завжди є перешкодою для досягнення 
стандарту доказування поза розумним сумнівом у кримінальному провадженні» 
(посилання на Головка Л.В.). Буде правильним вважати, що сумнів може бути 
«розумним»,тобто таким, що випливає з сукупності доказів, а інший - 
необгрунтований, що не підтверджується наявними доказами і є 
безпідставним. Отже слід розмежовувати розумні і нерозумні сумніви. У роботі 
відзначається, що у літературних джерелах висловлена думка про те, що 
стандарт доказування «поза розумним сумнівом» не передбачає абсолютної 
впевності, але має високий ступінь ймовірності.

В опонованій роботі автор наводить тлумачення стандарту «поза розумним 
сумнівом» Міжнародного Кримінального Суду , а також правові позиції ЄСПЛ 
з цього приводу. Дисертантка доходить висновку , що у практиці ЄСПЛ 
відсутні чіткі критерії для визначення такого стандарту. Остаточне резюме 
Слюсарчук Х.Р.зводиться до наступного: ні законодавство, ні судове
правозастосування, а ні наукова спільнота не можуть надати чіткого визначення 
поняття стандарту доказування «поза розумним сумнівом» у кримінальному 
провадженні (с. 192). Причиною такого явища, як стверджує здобувачка, є те, 
що «...надання чіткого визначення відповідного поняття не може бути 
усталеним нормативом для застосування у різних кримінальних 
провадженнях» (с. 194). Дисертантка, з одного боку, вважає, що стандарт є 
«статистичною» конструкцією: «І саме стандарт доказування визначається як 
«статичний» критерій прийняття рішень у кримінальному провадженні...» (с. 
184), а з іншого -  на підставі аналізу позицій МКС, ЄСПЛ та практиків і 
науковців країн Західної Європи та США стверджує, що «...стандарт 
доказування «поза розумним сумнівом» є багаторівневою конструкцією, 
оскільки рівень переконання який необхідно досягти для засудження особи у 
кримінальному провадженні відповідно до стандарту доказування «поза 
розумним сумнівом» обумовлюється ознаками кримінальних правопорушень, 
які ніколи не бувають однаковими...».

Заслуговують на увагу роздуми дисертантки щодо проблем застосування 
стандарту доказування «поза розумним сумнівом» у вітчизняному 
кримінальному процесі. У цій частині роботи зазначається, що названий вище 
стандарт за походженням є атрибутом змагального кримінального процесу, 
який спрямований на прийняття рішення у кримінальному провадженні судом 
присяжних. Для правильного тлумачення смислу цього стандарту також треба
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мати на увазі, що в англійській мові для позначення невинуватості особи у 
вчиненні кримінального правопорушення використовуються два терміни «по! 
^иі1іу» та «іппосепі». Вони не синонімічні. «ІМоі циіііу» означає встановлення 
факту невиконання стороною обвинувачення свого публічно -  правового 
обов’язку з доведення винуватості особи у вчинені злочину незалежно від того, 
злочин вчинено чи не вчинено фактично; «Іппосепі;» вживається для 
констатації винуватості чи невинуватості у відповідністю з дійсністю.

На погляд офіційного опонента, позитивним є те, що в опонованому 
дисертаційному дослідженні автор по суті підтримує позицію, що доказування 
має місце там, де є спір, а пізнання -  це діяльність для «себе» (с. 198). 
Аргументовано, на мій погляд, вона переконує прибічників досягнення істини у 
доказуванні в тому, що пізнати і доказати істину у кримінальному процесі 
неможливо. Тому стандарт доказування «поза розумним сумнівом» не має на 
меті встановлення істини. Істина -  це проблема філософії, а у кримінальному 
процесі інше -  доведено чи недоведено винуватість особи у вчиненні злочину. 
Стандарт «поза розумним сумнівом» і істина у кримінальному процесі -  
несумісні категорії. Викладений перелік повноважень суду при дослідженні 
доказів у суді І інстанції (с. 201 -  202), на думку дисертантки, вказує на 
обов’язок суду встановити істинність тези сторони обвинувачення. З 
посиланням на знаного фахівця континентального кримінального процесу Л.В. 
Головка зауважує, що європейська модель кримінального процесу на противагу 
суду присяжних передбачає активність суду, направлену на встановлення 
дійсності чи недійсності факту вчинення злочину.

У вітчизняному КПК (2012 р.) збережена активність суду у ході дослідження 
доказів. На думку дисертантки, законодавець наділив його низкою прав для 
того, щоб він безпосередньо пізнав реальність фактичних обставин вчинення 
злочину (с. 201- 202), водночас у ч. 2 ст. 17, 373, 374 КПК йдеться про 
доведеність чи недоведеність обвинувачення. При такому характері 
унормування, на погляд автора, має місце певна неузгодженість між метою і 
засобами її досягнення. Тому Слюсарчук Х.Р. вважає, що український 
законодавець «полює за двома зайцями». Теза підтверджується також даними 
емпіричних досліджень. Так, вибірковий аналіз 200 вироків, ухвалених у 2012 -  
2016 роках, свідчить про незастосування судами стандарту доказування «поза 
розумним сумнівом», у яких не йдеться про виконання чи невиконання 
прокурорами публічно-правового обов’язку про доведеність винуватості особи 
у вчиненні злочину. Дисертантка обгрунтовує думку, що у континентальній та 
англосаксонській моделях кримінального процесу мають місце різні способи 
впливу на формування внутрішнього переконання у суддів під час судового 
розгляду. Так, континентальне «внутрішнє переконання» є 'результатом
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«самопізнання» суду, самостійного формування своєї переконаності у 
правильності власних висновків. У англосаксонській моделі судового розгляду 
- внутрішнє переконання формується «ззовні» за результатами доказової 
діяльності сторін кримінального провадження, тобто на основі показника 
виконання тягара (обов’язку) доказування. Це, на думку дисертантки, дає змогу 
проконтролювати «збоку» правильність його формування. Об’єктивність 
внутрішнього переконання полягає в тому, що є можливість простежити за 
способом його формування, чого не можна зробити у європейській моделі 
судового розгляду. За словами дисертантки, внутрішнє переконання судді 
(присяжних) відповідно до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» у 
англосаксонській моделі процесу спрямоване на результат оцінки 
переконливості версії сторін кримінального провадження, а «континентальне 
внутрішнє переконання» на встановлення достовірності та переконливості 
власних висновків.

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що 
Слюсарчук Х.Р. уперше комплексно з урахуванням практики і наукових 
позицій представників англосаксонської моделі кримінального процесу та 
поглядів вітчизняних науковців виокремила проблеми провадження стандартів 
доказування у КПК України та шляхи їх вирішення у законодавстві та 
правозастосовній діяльності.

У рубриці «Мета і завдання дослідження» автор в останньому пункті 
задекларувала: «Комплексно дослідити можливість функціонування стандартів 
доказування у кримінальному процесі України». Анонсоване завдання має 
досить амбітний характер, навряд чи може бути реалізоване в рамках 
обмеженого формату дисертаційного дослідження, не кажучи вже про те, що 
для переважної (якщо не абсолютної) більшості вітчизняних юристів, 
вихованих на догматиці «об’єктивної істини та метафорі імпринтингу», тема 
стандартів доказування залишається незрозумілою фасадною прикрасою нового 
процесуального закону.

Незважаючи на ці обставини, дисертантка намагається адаптувати стандарти 
доказування до умов змішаного кримінального процесу.

На думку Слюсарчук Х.Р., у змішаному кримінальному процесі є певні 
труднощі у запровадженні стандартів доказування. Так, вона стверджує, що у 
цьому типі процесу сторони не наділені рівними правами у доказовій діяльності 
(зокрема, у формуванні доказової бази на самостійне обстоювання стороною 
захисту своєї правової позиції, прав, свобод та законних інтересів), не існує 
класичного «пасивного» суду, на41 сторону обвинувачення покладаються не 
притаманні їй обов’язки. Такі причини не дають підстав стверджувати , що 
стандарт доказування може бути лише критерієм оцінки результатів доказової
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діяльності сторони обвинувачення. У змішаному процесі, як зазначає 
дисертантка, вирішення його основного питання полягає у тому, чи змогла 
сторона обвинувачення виконати свій публічно-правовий обов’язок. Доказова 
діяльність сторін доповнюється активністю суду. На думку дисертантки, суддя 
має не лише переконатися в існуванні чи відсутності фактичних обставин 
справи, але й належним чином аргументувати своє рішення. Тому стандарти 
спрямовані не лише на оцінку результатів доказової діяльності обвинувачення. 
Такий підхід послабив би відповідальність суду за прийняття рішення. У такий 
спосіб стандарти відображають і правила формування знання, а в основу 
формування процесуального рішення покладено принцип вільної оцінки 
доказів. Дисертантка вважає, що стандарти доказування в умовах змішаного 
кримінального процесу повинні мати такі ознаки:
- стандарт доказування передбачає кількісну складову (характеристику), яка 
полягає у достатній сукупності доказів, за наявності якої юридичний факт може 
визнаватися доказаним;
- стандарт доказування містить якісну складову (характеристику, 
аспект), яка передбачає відповідну якість знання про кримінальне 
правопорушення, що гарантує достовірність встановлення обставин 
кримінального провадження;
- стандарт доказування містить елемент завершеності, підсумковості 
доказової діяльності суб'єктів кримінального провадження на певному етапі 
здійснення кримінального провадження (спрямований на результат доказової 
діяльності);
- за загальним правилом, може бути досягнутий лише за активної участі обох
сторін кримінального провадження, зокрема, за належного виконання 
стороною обвинувачення своїх обов'язків, використання прав у сфері
доказової діяльності та залежить від способів та методів використання 
стороною захисту наданих їй процесуальних прав ;
- досягнення будь-якого стандарту доказування у кримінальному 
провадженні передбачає виконання не лише тягаря доказування, а й 
переконання. Враховуючи це, можна дійти висновку, що стандарти 
доказування - це закріплені у кримінальному процесуальному законодавстві та 
правових позиціях вищих судових інстанцій правила, що охоплюють кількісну 
та якісну складову доказування, виконання яких стороною обвинувачення 
(в окремих випадках також стороною захисту) забезпечує рівень переконання 
(переконаності), придатний для ухвалення процесуальних рішень, що 
обмежують права та свободи особи у кримінальному провадженні.

На погляд офіційного опонента, запровадження стандартів доказування у 
тіло змішаного
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процесу має пройти тернистий шлях. Спершу необхідно адаптувати 
законодавство, переорієнтувати мислення практиків і науковців та напрацювати 
достатню емпіричну складову. Інакше шаблонне перенесення стандартів 
доказування внесе елементи «заціпленості». Прогностично дисертантка вважає, 
що стандарти доказування в вітчизняному кримінальному процесі відіграють 
більше орієнтовану роль, наділену декларативним характером, у той час як у 
англо-американській системі вони набувають юридично регулювального 
значення, більш практичний характер в силу наявності у відповідній системі 
права межі формалізованого законодавства, та наявності судового прецеденту 
як джерела права. Слушно, що дисертантка звертає увагу на різницю в 
походженні стандартів у правових системах. Так, стандарт «поза розумним 
сумнівом» виник як засіб захисту душ приязних від прокляття і осудження, 
оскільки засудження невинного у християнській традиції вважається 
потенційним смертним гріхом.

Запровадження стандартів доказування передбачає зміну філософії 
доказування у кримінальному провадженні не з погляду доведення 
«достовірності винуватості», а з позиції встановлення «ймовірності 
невинуватості» особи у вчиненні кримінального правопорушення. До такого 
висновку дисертантка дійшла за результатами аналізу формування імовірного і 
достовірного знання у кримінальному судочинстві як інформаційної матриці 
ступеневих стандартів доказування.

Офіційний опонент вважає науково обґрунтованою пропозицію дисертантки 
про класифікацію стандартів доказування за такими критеріями:
1) за правовим характером :

- стандарт доказування, необхідний для прийняття підсумкового 
рішення у кримінальному провадженні (стандарт доказування «поза 
розумним сумнівом»);

- стандарти доказування, необхідні для прийняття проміжних (поточних) 
рішень у
кримінальному провадженні ( обгрунтована підозра, достатня 

підстава, переконання за більшою вірогідністю, вагоме переконання);
2) залежно від стадії здійснення кримінального провадження та форми 
використання
стандарт, доказування (в умовах судового засідання чи ні):
- «досудові» стандарти доказування (застосовуються лише на стадії досудового 
розслідування кримінального провадження. Наприклад, під час прийняття 
рішення про здійснення повідомлення особі про підозру застосовуються 
стандарти доказування «обґрунтована підозра», «достатня підстава»);
- «судові» стандарти доказування (застосовуються в судовому засіданні):
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• «змагальні» - використовуються в умовах змагальності (наприклад, під час 
розгляду клопотання про обрання певного ЗЗКП застосовуються стандарти 
доказування: «переконання за більшою вірогідністю», «вагоме переконання»; 
під час ухвалення вироку у кримінальному провадженні - «поза 
розумним сумнівом»):
• «прямі (пасивні)», застосовуються за відсутності сторони захисту (наприклад, 
під час розгляду клопотання про дозвіл на проведення обшуку застосовується 
такий стандарт доказування, як «достатня підстава»);
«змішані» стандарти доказування (передбачається можливість використання 

як на стадії
досудового розслідування, так і судового розгляду кримінального
провадження);
3) за суб'єктом застосування:
- стандарти доказування, якими керується слідчий суддя, суд при 
прийнятті відповідного рішення;
- стандарти доказування, які необхідні для прийняття відповідного 
рішення слідчим, прокурором.

В останньому випадку можемо говорити про існування так званих «квазі» 
стандартів доказування, які не застосовуються в умовах змагальності. 
Відповідні стандарти доказування використовує винятково сторона
обвинувачення у прийнятті власних рішень під час кримінального провадження 
(наприклад, повідомлення особі про підозру).

Офіційний опонент вважає, що є аргументованою позиція автора дисертації 
про використання у кримінальному провадженні України таких стандартів 
доказування: «обґрунтована підозра», «достатня підстава», «переконання за 
більшою вірогідністю», «вагоме переконання», «поза розумним сумнівом». Є 
також підстави підтримати дисертантку в тому, що стандарти, які 
використовуються в стадії досудового розслідування, мають ієрархічну 
структуру і кожний попередній стандарт є передумовою для застосування 
наступного.

На думку офіційного опонента, є також науково-значимими положення про 
те, що автор дисертації визначила перелік рішень, які приймаються у 
вітчизняному кримінальному процесі на основі стандартів доказування 
«переконання з більшою вірогідністю» та «вагоме переконання».

Заслуговує на позитивну оцінку також висновок про те, що формалізований 
характер положень вітчизняного доказового права не дозволяє певною мірою 
реалізувати стандарти доказування КПК України в їхньому автентичному 
значенні.
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Рецензент також погоджується з іншими новими науковими положеннями, 
сформульованими у вступних частинах автореферату та дисертації.

Практичне значення одержаних результатів передбачає, що результати 
наукового дослідження стандартів доказування у кримінальному провадженні, 
зокрема, сформовані теоретичні положення, висновки і пропозиції, можуть 
бути використані:

-у науково-педагогічній діяльності — як основа для подальшого 
дослідження стандартів доказування у кримінальному провадженні, а 
також під час викладання навчальних дисциплін та підготовки 
підручників, навчальних посібників і методичних матеріалів;
- у законотворчій діяльності — для вдосконалення норм кримінального 
процесуального законодавства України, які регламентують доказування у 
кримінальному провадженні;
-у правозастосовній діяльності—для вдосконалення діяльності
практикуючих юристів під час реалізації кримінальних процесуальних 
норм, які регламентують доказування у кримінальному провадженні. 

Особистий внесок здобувачки. Дисертація є самостійним дослідженням 
та відображає особисті напрацювання автора. В опублікованій у співавторстві з 
А. А. Павлишиним статті «Стандарти доказування та формування знання у 
кримінальному провадженні» дисертанткою здійснено аналіз взаємозв'язку 
стандартів доказування та механізму формування знання про обставини 
кримінального правопорушення у кримінальному провадженні та досліджено 
співвідношення таких філософських та правових категорій, як «ймовірність», 
вірогідність» та «достовірність» знання у кримінальному провадженні.

Апробація результатів дослідження. Дисертація виконана та обговорена 
на засіданні кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського 
національного університету імені Івана Франка, схвалена та рекомендована до 
захисту. Основні положення дисертаційного дослідження представлені в 
рамках десяти вітчизняних та міжнародних студентсько-аспірантських та 
науково-практичних конференцій (див.п.п. 6-15 Списку опублікованих праць за 
темою дисертації).

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковані 
у 5 наукових статтях, з яких 4 опубліковано у вітчизняних фахових наукових 
виданнях та 1 —в іноземному періодичному науковому виданні.

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертаційного 
дослідження. Опоноване дисертаційне дослідження заслуговує на
високу наукову оцінку. Підвищейа складність його теми обумовлює низку 
дискусійних питань, що потребують пояснення при захисті дисертації.
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Так, у дисертації формулюється висновок про те, що теоретично стандарт 
доказування «поза розумним сумнівом» буде «працювати» в українському КПК 
за умови приведення у відповідність норм, що регулюють класичний 
змагальний судовий розгляд.

В офіційного опонента не викликає сумніву логіка викладення цього 
положення. Разом з тим, його зміст потребує уточнення. Так, для того, щоб 
стверджувати про обмежену активність суду в англосаксонському 
кримінальному процесі, треба аргументувати таку тезу посиланням на 
відповідні норми законодавства. Відомий правознавець у сфері порівняльного 
законодавства Гуценко К.Ф. у навчальному посібнику («Уголовньїй процесе 
западньїх государств. М.,2001.-480 с.) писав: «Суду при разбирательстве дела 
(спора) в условиях состязательной формьі уголовного судопроизводства 
сравнительно часто теоретики склонньї отводить роль "бесстрастного арбитра", 
якобьі всего лишь наблюдающего за тем, как соблюдаются вступившими в 
состязание сторонами правила спора, и определяющего, которая из них его 
вьіиграла. Но зто теоретически. Фактически у суда (судьи-профессионала) 
имеютея довольно обширньїе властньїе полномочия, связанньїе с руководством 
судебньїм заседанием, подведением его итогов, доказьіванием, обеспечением 
законности, обоснованности и справедливости приговора и т.»(с. 7).

Характеризуючи американський кримінальний процес Гуценко К.Ф. 
вказував: «Следует отметить, что и в ходе судебного следствия, как и на 
расмотренном вьіше втором зтапе производства по делу в суде первой 
инстанции, закон и иньїе правовьіе предписания предоставляют судье 
дбетаточно широкие полномочия, позволяющие активно влиять па 
исследование доказательств в ходе судебного следствия. О пределах зтих 
полномочий недвусмьісленно говорят, скажем, ч. "а" и "Ь" правила 611 
("Способ и порядок допроса или представлення доказательств") Федеральних 
правил доказьівания, где сказано следующее: "(а) Контроль суда. Суд должен 
осуществлять разумньїй контроль за способом и порядком допроса свидетелей 
и представлення доказательств, с тем чтобьі (1) еделать такие допрос или 
представление зффективньїми для установлення истиньї, (2) избежать 
ненужньїе затрати времени и (3) оградить свидетелей от назойливнх наскоков 
и недопустимого ебивания с толку (Гот Ьагаззтепї ог ипсіие етЬаггаззтепї;). 
(Ь) Предельї перекрестного допроса. Перекрестньш допрос должен 
ограничиваться предметом прямого (главного. — К.Г.) допроса либо 
вопросами, касающимися доверия к свидетелю. Суд может, руководствуясь 
дискреционньїм усмотрением, разрешить исследование дополнительньїх 
вопросов по правилам, проведення главного допроса (курсив мой. — К. Г.)". В 
помещенном в Свод законов США (раздел 28) комментарии к зтому правилу
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подчеркивается, в частности, что "на судье лежит безусловная
ответственность за зффективную реализацию состязательной системи" и что 
многие вопросьі, возникающие в связи с иследованием доказательств в ходе 
судебного следствия, "могут бьіть решеньї только на основе здравомьіслия 
(соттоп зепз) и беспристрастности судьи с учетом конкретних 
обстоятельств (̂ курсив мой.—К.Г)»(с.259).

Другими словами, судья — "хозяин" дела, когда оно находится в суде, он 
несет личную ответственность за законность, обосно- ванность и 
справедливость принимаемьіх судом решений, а позтому ему нужно бьіть 
активним искателем истиньї. Не может бьіть суда правого без стремления 
искать и находить правду. Таково реальное и вполне логичное от ноше к роли 
судьи в состязательном судопроизводстве, и оно существенно отличается от 
той явно устаревшей схеми т. н. "классической состязательности", которая 
назойливо навязивается различного-рода "знатоками" англосаксонского 
уголовного судопроизводства (с. 260).

Офіційний опонент вважає, що на виконання стандарту доказанності «поза 
розумним сумнівом» не повинна впливати активність чи пасивність суду при 
дослідженні доказів. Якщо встановлено в законодавстві стандарт, то слід 
констатувати, виконаний він чи не виконаний. У ч. 2 ст. 17 КГЖ прямо 
вказується, що обов’язок виконати такий стандарт покладається на сторону 
обвинувачення.

На думку офіційного опонента, ухвалення незначної кількості 
виправдовувальних вироків у вітчизняній судовій практиці не можна 
пояснювати лише не застосуванням суддями стандарту доказанності «поза 
розумним сумнівом». Таке становище має низку системних причин. Це і 
незабезпечена у повну міру незалежність суддів, обвинувальний ухил у їх 
діяльності, недоліки законодавства тощо. Рецензент також не може погодитися 
з твердженням Слюсарчук Х.Р. про те, що стандарт доказування «поза 
розумним сумнівом» сприймається як об’єктивний принцип прийняття рішень 
у кримінальному провадженні, як абсолютно простежуване явище (с. 209 -  
210). Ця теза потребує додаткових пояснень, оскільки не позбавлена сумнівів. 
Про об’єктивність стандартів з певною часткою умовності можна говорити, 
коли чітко сформульовані вимоги. При відсутності нормативно визначених 
вимог навряд чи є потреба вести мову про об’єктивність критеріїв для 
оцінювання результатів доказової діяльності.

На погляд офіційного опонента, у роботі було б доцільним спочатку 
подати матеріал про те, що ■* таке стандарт в його «мовознавчий, 
праксеологічний, філософський та правового аспетизаціях, наприклад, Гмирко 
В.П. вказує з цього приводу на такі його ознаки:
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1) це продукт упорядкуваної діяльності в конкретній галузі матеріального 
виробництва;

2) офіційно встановлена компетентним органом сукупність вимог до 
повторюваного об’єкту конкретної діяльності;

3) має чітко визначену і реально досяжну мету;
4) динамічне явище, що змінюється залежно від потреб.
Можливо, це не повна характеристика ознак стандартів. Очевидно, є певні 

особливості формування стандартів у технічній і гуманітарній сферах 
діяльності. Стандарт - це сукупність вимог і критеріїв, яким має відповідати 
повторюваний об’єкт конкретної діяльності, котрий призначений слугувати 
засобом оцінювальної діяльності. Виходячи з цього, кожний запропонований 
стандарт доказування повинен містити пакет відповідних вимог і критеріїв. Це 
стосується тих, що досліджуються у дисертації, а саме «обгрунтована підозра», 
«достатня підстава», «вагоме переконання», «поза розумним сумнівом». У 
сучасних наукових джерелах знаходимо такий підхід відносно двох базових 
стандартів: 1) загальний стандарт «з достовірністю»; 2) загальний стандарт 
доказаності «з вірогідністю».

Отже, стандарт доказаності «з достовірністю» для сторони обвинувачення 
означає для неї виконання нормативних вимог про те, що:

1. Усі реально можливі версії в справі перевірено; право-релевантні 
обставини кримінальної справи встановлено в суді на підставі достатньої 
сукупності доказів і доводів.

2. Реально обґрунтовані сумніви щодо доказаності правно-релевантних 
обставин справи усунено завдяки раціональному висновку про перевагу 
доказів і доводів обвинувачення над доказами та доводами сторони 
оборони.

Дія стандарту "з достовірністю" поширюється передусім на сферу 
видавання процесуальних рішень про доказаність обвинувачення.

У свою чергу, дія стандарту "з вірогідністю" поширюється вже на 
царину інших процесуальних рішень, де він може існувати в кількох 
модифікаціях залежно від специфіки конкретного рішення. 
Наприклад, у ситуації вирішення питання про початок кримінального 
провадження (ст. 214 КПК).

Використання стандарту доказаності "з вірогідністю’ може означати:
1. Правнорелевантні обставини в перебігу перевірного провадження 
встановлено на підставі достатньої сукупності доказів і доводів.
2. Реально обґрунтовані сумніви щодо доказаності правнорелевантних 
обставин справи не можуть бути усунені на момент видання 
процесуального рішення.
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Якщо ж йдеться про ситуацію затримання запідозреного в порядку ст. 208 
КПК, то тоді цей стандарт може означати:
1. Правнорелевантні обставини кримінальної справи встановлено на 
підставі достатньої сукупності доказів і доводів.
2. Реально обґрунтовані сумніви щодо доказаності правнорелевантних 
обставин справи не можуть бути усунені на момент видання 
процесуального рішення, але
це можливе в розумному терміні в майбутньому.
У разі вироблення рішення про проведення обшуку (ст. 234 КПК) 
згаданий стандарт може означати:
1. Правнорелевантні обставини кримінальної справи встановлено на 

підставі достатньої сукупності доказів і доводів.
2. Реально обґрунтовані сумніви щодо доказаності правнорелевантних 
обставин справи не можуть бути усунені як на момент видання 
процесуального рішення, так і в майбутньому.
А в ситуації вироблення рішення про обрання такого ізоляційного 
запобіжного заходу, як "тримання під вартою" ( ст. 183 КПК), стандарт "з 
вірогідністю" для сторони обвинувачення означає:
1. Кожну правнорелевантну обставину кримінальної справи. 
встановлено на підставі достатньої сукупності доказів і доводів.
2. Реально обґрунтовані сумніви щодо доказаності можливості 

виникнення в майбутньому певних правнорелевантних обставин справи не 
можуть бути усунені на момент видання процесуального рішення, проте 
раціональна оцінка сукупності доказів дозволяє прогнозувати перевагу 
настання подібної можливості в майбутньому над її ненастанним.

Ці варіанти стандартів запропоновані Калиновським К.Б. і Глиерком В. П. 
У зв’язку з цим виникає питання: чи можливо сформулювати чітко визначені 
вимоги до інших стандартів, меншого ступеня узагальнення.

З цього приводу у літературі є такі роздуми. Як правильно писав ще понад 
сімдесят років тому С. А Голунський, працівники технічного контролю для 
оцінки якості продукції не потребують внутрішнього переконання, а від них 
вимагається знання затвердженого стандарту й перевірки на відповідність йому 
якості продукції. Такого ґатунку "стандарт", відповідність якому свідчила б 
про якість доказу, створити в кримінальному судочинстві неможливо. Див.: 
Голунский С. А. О внутреннем убеждении в советском уголовном процессе // 
Соц. законность. - 1936. - № 5. - С. 28. Такої же позиції дотримується і В.П. 
Гмирко, який засвідчує: «...з суто технічного або інженерного погляду 
"стандарти доказаності" не відповідають офіційним кваліфікаційним вимогам 
через брак у них саме однозначних кількісних і якісних вимог до продукту
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доказування як юридичної пізнавально-дослідницької і проектно-реалізаційної 
діяльності: з лінійкою чи мікрометром до нього, річ ясна, не підійдеш...» 
(Стандарти доказонності спроба прагматичного погляду).

Дисертація називається «Стандарти доказування у кримінальному 
провадженні». Логічно було б висловити дисертантці свою пропозицію 
відносно поняття доказування і його граничних меж у кримінальному 
провадженні. У сучасних наукових джерелах піддається сумніву визнання 
доказування, сформульоване у п. 2 ст. 91 КГЖ України. Окремі науковці 
стверджують, що в стадії досудового розслідування у секторі основного 
провадження здійснюється лише підготовка до доказування у судовому 
розгляді суду І інстанції. Загальними правилами доказування є наявність сторін, 
незалежного і неупередженого суду, формальна рівність сторін, наявність 
спірних позицій. (Схема опонент -пропонент -  «арбітр»).

Розділ І дисертаційного дослідження називається «Сутність стандартів 
доказування у доказування «поза розумним сумнівом» становить собою так 
зване «функціональне поняття», яке на відміну від «субстанціоних понять» не 
мають «сутності» (її мають лише вузьке коло натуральних природних об’єктів, 
не доторкнутих людською діяльністю). Функціональні поняття наділяються 
функцією як особливим типом їхилої призначеності в певному типі діяльності.

Відтак, функція стандартів доказування -  бути засобом оцінювальної 
діяльності в кримінальному процесі. Крім того, стандарти доказування є 
юридичною конструкцією- плодом юридичної діяльності. (Див. Е. Кайрера 
«Познание и действительность. Понятие субстанции и понятие функции».-М.: 
ИТДГК «Гнозис», 2006).

Вище викладені дискусійні положення не можуть вплинути на високий 
методологічний і науковий рівень даного дисертаційного дослідження.
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1. Дисертація Слюсарчук Христини Ростиславівни на тему: « Стандарти 
доказування у кримінальному провадженні» є кваліфікованою науковою 
працею, у якій містяться науково обґрунтовані результати, що розв’язують 
конкретне наукове завдання - застосування стандартів доказаності у 
кримінальному провадженні для обґрунтування відповідних процесуальних 
рішень.
2. Опонована дисертація відповідай вимогам п. п. 9 і 11 Постанови Кабінету 
Міністрів України від 24 липня 2013 року «Про затвердження Порядку 
присудження наукових ступенів».
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