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АНОТАЦІЯ
Сопронюк О.А. Кримінальні процесуальні санкції. – Кваліфікаційна
наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за
спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза; оперативно-розшукова діяльність». – Львівський національний
університет імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України. Львів,
2020.
Актуальність тематики кримінальних процесуальних санкцій визначається
тим, що у вченні про них відсутні чіткі концептуальні підвалини. Цю категорію
й надалі продовжують досліджувати у межах кримінальної процесуальної
відповідальності та з прив’язкою до кримінального процесуального примусу.
Відсутність концептуального розуміння суті санкцій у кримінальному процесі
України зумовлює плюралізм наукових підходів з цього питання. Тому
проблематика санкцій у кримінальному процесуальному праві вимагає
належного теоретичного підходу.
Констатовано, що кримінальна процесуальна санкція – це елемент норми
кримінального процесуального права, що містить як негативні наслідки
невиконання чи недотримання диспозиції кримінальної процесуальної норми,
так і погодження, дозвіл, пов’язані з реалізацією цієї диспозиції, застосовується
державними органами і службовими особами, які ведуть кримінальне
провадження, а у випадках, передбачених законом, й іншими суб’єктами, та
містить підсумкову оцінку рішень, дій чи бездіяльності учасників кримінальних
процесуальних відносин.
З’ясовано,

що

реалізація

негативних

санкцій

кримінальних

процесуальних норм пов’язана з осудом, засудженням правопорушника, що не
характерно для заходів кримінального процесуального примусу. Ще однією
відмінною ознакою кримінальних процесуальних санкцій порівняно із заходами
кримінального процесуального примусу є визначення у перших виду та меж
потенційного стягнення, що визначає державний орган і службова особа, які
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ведуть кримінальне провадження. Тому санкції визначають як рамки
кримінальної процесуальної відповідальності, так і різновид кримінальної
процесуальної діяльності по її реалізації.
Встановлено, що кримінальна процесуальна санкція містить вказівку на
будь-які

несприятливі

для

правопорушника

наслідки

порушення

чи

невиконання диспозиції, а не тільки на його покарання. До моменту вчинення
процесуального

правопорушення

кримінальні

процесуальні

санкції

залишаються потенційними.
Аргументовано, що кримінальна процесуальна відповідальність може
бути реалізована тільки на підставі та у межах кримінальних процесуальних
норм

та

визначається

їх

санкціями.

Без

кримінальної

процесуальної

відповідальності застосувати кримінальну процесуальну санкцію не видається
можливим.
З’ясовано, що підставою кримінальної процесуальної відповідальності є
вчинення кримінального процесуального правопорушення, натомість підставою
для застосування кримінальної процесуальної санкції є невиконання чи
недотримання диспозиції норми кримінального процесуального права.
Встановлено, що поняття «санкції норм кримінального процесуального
права» є родовим. За джерелом закріплення такі санкції можна поділити на два
види: а) санкції, безпосередньо встановлені у кримінальному процесуальному
праві (кримінальні процесуальні санкції); б) санкції інших галузей права, що
забезпечують диспозицію кримінальної процесуальної норми.
Обґрунтовано,

що

для

класифікації

усієї

системи

кримінальних

процесуальних санкцій необхідно використати їх поділ за наслідками
виконання, дотримання чи невиконання, недотримання диспозиції кримінальної
процесуальної норми. За цим критерієм усі кримінальні процесуальні санкції
запропоновано поділити на позитивні та негативні. Це основний критерій
класифікації.
Констатовано, що позитивними кримінальними процесуальними є
санкції, що передбачають погодження, дозвіл учасникові кримінальних
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процесуальних відносин на вчинення процесуальних дій та ухвалення
процесуальних

рішень,

містять

позитивну

оцінку

його

кримінальної

процесуальної діяльності та спрямовані на задоволення публічного інтересу.
За змістом позитивні кримінальні процесуальні санкції поділено на
чотири групи: а) санкції, пов’язані із погодженням і дозволом на застосування
заходів

забезпечення

кримінального

провадження

та

інших

заходів

кримінального процесуального примусу; б) санкції, пов’язані із погодженням і
дозволом на проведення слідчих (розшукових) дій, пов’язаних із обмеженням
конституційних прав і свобод особи, та негласних слідчих (розшукових) дій; в)
санкції, пов’язані із погодженням та (або) дозволом рішень про рух
кримінального

провадження;

г)

санкції,

пов’язані

із

погодженням

процесуальних рішень про обмеження майнових прав особи у кримінальному
провадженні.
Обґрунтовано, що негативними кримінальними процесуальними є
санкції, що передбачають несприятливі наслідки для учасника кримінальних
процесуальних відносин, що порушив диспозицію норми кримінального
процесуального закону, містять осуд та негативну оцінку його процесуальним
рішенням, діям, бездіяльності.
Звернено увагу на те, що закріпленими у інших галузях права можуть
бути тільки негативні санкції норм кримінального процесуального права.
Зазначено,

що

поділ

кримінальних

процесуальних

санкцій

на

правовідновлювальні, каральні, недійсності, а також на абсолютно визначені,
відносно визначені та альтернативні не може вважатися всеохоплюючою,
оскільки розкриває суть лише негативних санкцій.
Запропоновано

класифікувати

негативні

кримінальні

процесуальні

санкції також за характером негативних наслідків, вказівку на які вони містять,
на санкції, що вказують на негативні наслідки доказового характеру, на санкції,
що вказують на негативні наслідки фізичного та майнового характеру, та на
санкції, що вказують на негативні наслідки організаційного характеру.
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Встановлено,

що

ефективність

досудового

розслідування

є

співвідношенням процесуальних дій, процесуальних рішень, реалізованих
учасниками

кримінального

провадження,

а

також

їх

результатів

із

положеннями КПК України, що визначають підстави, умови і порядок їх
проведення чи прийняття, з урахуванням оптимальних затрат часу та зусиль на
це. Оцінка ефективності досудового розслідування слідчого охоплює й
проблематику додержання ним вимог кримінального процесуального закону.
Запропоновано розширити повноваження керівника органу досудового
розслідування, надавши йому право передавати, у межах своїх повноважень,
кримінальне провадження від одного слідчого іншому слідчому з метою
забезпечення ефективності досудового розслідування.
З метою посилення юридичної відповідальності учасників кримінальних
процесуальних

відносин,

внесено

пропозицію

розширити

систему

кримінальних процесуальних санкцій, передбачивши у ч. 1 ст. 324 КПК
України, що у разі неприбуття без поважних причин або неповідомлення про
причини неприбуття в судове засідання прокурора або захисника у
кримінальному провадженні, в якому його участь є обов’язковою, суд покладає
на нього витрати, пов’язані з відкладенням судового розгляду.
Стверджується, що схожою до вітчизняної є система кримінальних
процесуальних санкції, встановлених у КПК держав-учасниць СНД.
З’ясовано, що з одного боку, кількість кримінальних процесуальних
санкцій, закріплена у кримінальному процесуальному законодавстві держав
ЄС, значно менша у порівнянні з кримінальним процесуальним законодавством
України, а з іншого, ‒ такі санкції є значно суворішими за змістом.
Сформульовані у межах дослідження висновки, теоретичні положення та
науково обґрунтовані пропозиції можуть бути використані: а) у правотворчій
діяльності – для удосконалення регламентації кримінальних процесуальних
санкцій; б) у правозастосовній діяльності – під час вирішення питань щодо
застосування кримінальних процесуальних санкцій, у процесі підвищення
кваліфікації суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів; в) у науково-дослідній
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роботі – як основа для подальшого розвитку вчення про кримінальні
процесуальні санкції; г) у навчальному процесі – при викладанні та вивченні
курсу «Кримінальне процесуальне право України», при підготовці методичних
матеріалів, курсів лекцій, спеціальних курсів, посібників, підручників, науковопрактичних коментарів до КПК України.
Ключові

слова:

кримінальне

процесуальне

право,

кримінальний

процесуальний примус, кримінальна процесуальна відповідальність, санкції
норм кримінального процесуального права, кримінальні процесуальні санкції,
позитивні санкції, негативні санкції, порушення, несприятливі наслідки,
погодження, дозвіл, правовідновлювальні санкції, каральні санкції, санкції
недійсності.
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приватний університет, 2019. С. 133-135.
8. Сопронюк О.А. Основні теоретико-правові підходи до співвідношення
примусу,

відповідальності

та

санкцій

у

кримінальному

процесі.

Кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство у контексті
реформи кримінальної юстиції: матеріали науково-практичного семінару
(31 травня 2019 року, м. Львів). Львів: Львівський державний університет
внутрішніх справ, 2019. С. 230-235.
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ABSTRACT
Sopronyuk O.A. Criminal Procedural Sanctions in the criminal procedure of
Ukraine. – Scientific qualification work on the rights of a manuscript.
Dissertation for obtaining a scientific degree of Candidate of Juridical Sciences
in the specialty 12.00.09 «Criminal procedure and criminalistics; forensic
examination; law enforcement intelligence operations». – Ivan Franko National
University of Lviv, Ministry of Education and Science of Ukraine. Lviv, 2020.
The topicality of the subject of criminal procedural sanctions is due to the lack
of a clear conceptual basis in the scientific field. This category is still the object of
research within the criminal procedural responsibility and with regard to the criminal
procedure compulsion. The lack of conceptual understanding of the essence of
sanctions in the criminal procedure of Ukraine calls forth the pluralism of scientific
approaches to this issue. Therefore the question of sanctions in the law of criminal
procedure requires a proper theoretical approach.
It is stated that a criminal procedural sanction is an element of a norm of
criminal procedure law which comprises both the negative consequences of failure to
carry out or comply with the disposition of criminal procedural norm, and the
approval, permission, related to the implementation of this disposition, is used by the
state bodies and public individuals that conduct criminal proceedings. It also contains
the conclusive evaluation of decisions, actions, or inactivity of the participants of
criminal procedure relations.
It has been found out that the implementation of negative sanctions of criminal
procedure norms is connected with the blame, condemnation of the malefactor, which
is not typical for the measures of capias ad respondendum in the criminal procedure.
Another distinctive feature of criminal procedural sanctions in comparison with the
measures of capias ad respondendum in the criminal procedure are defining the kind
and restrictions of potential monetary penalty in the former by a state body or a
public individual that conducts the criminal proceedings. Therefore, sanctions
determine both the limits of the criminal procedural responsibility and the kind of
criminal procedural activity on its implementation.
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The study also found that the criminal procedural sanction indicates not only
the punishment of the criminals but also any kind of consequences unfavourable for
the lawbreaker which arise from their breach of or noncompliance with the
disposition. By the time of the commission of a procedural offense the criminal
procedural sanctions remain potential.
The paper supports the argument that the criminal procedural responsibility can
only be assigned on the ground of and within the framework of the criminal
procedural norm and is determined by sanctions. Without criminal procedural
responsibility, the imposition of criminal procedural sanctions does not seem to be
possible.
It has been pointed out that the commission of the criminal procedural offense
is the ground for criminal procedural responsibility while for the sanction to be
imposed the offender shall fail to carry out or comply with the disposition of the
criminal procedural norm.
It has been concluded that the notion which stands for the ‘sanctions of the
norms of criminal procedure law’ is generic. According to the source of its
perpetuation such sanctions can be divided into a) sanctions which are directly
prescribed in the criminal procedure law (criminal procedural sanctions); b) sanctions
of the other branches of law which ensure the disposition of criminal procedural
norm.
The paper justifies the statement that the whole system of criminal procedural
sanctions should be classified according to the consequences of implementing,
compliance, or noncompliance with the disposition of criminal procedural norms. By
this criterion, all the criminal procedural sanctions are supposed to fall into positive
and negative ones. This is the main criterion of the classification.
It has been ascertained that positive criminal procedural sanctions are the
sanctions that provide for the ratification, permission for the participants of criminal
procedural relations to perform procedural actions and make procedural decisions,
contain a positive assessment of their criminal procedural activities, and are aimed at
satisfying the public interest.
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In accordance with the content, positive criminal procedural sanctions fall into
four groups: а) sanctions, related to the ratification and permission of implementing
the measures to ensure criminal proceedings and other measures of criminal
procedural coercion; b) sanctions, related to the ratification and permission to
conduct the investigative (search) activities, connected with the restrictions of
constitutional rights and freedoms of a person, and covert investigation (search)
actions; c) sanctions, related to the ratification and (or) permission of the decisions
about the course of a criminal proceeding; d) sanctions, related to the ratification and
permission

of procedural decisions on the restriction of the property rights in

criminal proceedings.
It has been justified that the sanctions are considered to be negative criminal
procedural ones when they prescribe the unfavourable consequences for the
participant of criminal procedure relations, who has violated the disposition of the
norm of criminal procedure law and contain the blame and negative evaluation of
his/her procedural decision, actions, inactivity.
It has been stated that only negative sanctions of the norms of criminal
procedure law can be enshrined in other branches of law.
The paper also points out that the division of criminal procedural sanctions into
the sanctions of restoration of rights, punitive, invalidity as well as not entirely
defined, relatively defined and alternative ones cannot be considered exhaustive as
long as it reveals the essence of merely negative sanctions.
It has also been suggested to classify the negative procedural sanctions
according to the nature of negative consequences they entail, sanctions which point at
the negative consequences of a physical and pecuniary nature, and the sanctions
which point at the negative consequences of an organizational nature.
It is established that the efficiency of pre-trial investigation is the interrelation
of legal proceedings, proceeding decisions, implemented by parties of the criminal
proceedings as well their outcomes along with the provisions of CPC of Ukraine,
which determine the grounds, terms and the procedure of their enforcement or
application taking into account the time and efforts required. Evaluation of the
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effectiveness of the pre-trial investigation by the pre-trial investigators encompasses,
inter alia, the range of problems related to his/her compliance with the requirements
of criminal procedure law.
The study suggests the necessity to extend the authority of the head of the body
of the pre-trial investigation, giving them the right, within the limits of their
authority, to transfer proceedings from one pre-trial investigator to another to ensure
the efficiency of the pre-trial investigation.
To strengthen the legal liability of the participants of criminal procedure
relations, a proposal was made to expand the system of criminal procedural sanctions,
providing in Part 1 of Art. 324 of the CPC of Ukraine that in case of non-appearance
without good reason or failure to notify the reasons for non-appearance at the hearing
of the prosecutor or defence counsel in criminal proceedings, in which their
participation is mandatory, the court imposes on them the costs related to the
adjournment.
It is alleged that the system of criminal procedural sanctions established in the
CPC of the CIS member states is similar to the domestic one.
It has been found that on the one hand, the number of criminal procedural
sanctions enshrined in the criminal procedure legislation of the EU is much smaller
than in the criminal procedure legislation of Ukraine, and on the other hand, such
sanctions are much stricter in content.
The conclusions, theoretical foundations and scientifically-based proposals
formulated within the framework of studies can be further used: a) in the law-making
process – for the improvement of regulation of criminal procedure sanctions; b) in
law enforcement – while resolving issues related to the application of criminal
procedural sanctions or in the process of enhancing the expertise of judges,
procurators, crime investigators, advocates; с) in the research and academic work – in
teaching the studying of the course «Criminal procedure law of Ukraine», in the
preparation of methodological materials, lecture courses, special courses, manuals,
textbooks, scientific and practical comments to the CPC of Ukraine.
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Keywords: criminal procedure law, criminal procedural compulsion, criminal
procedural responsibility, sanctions of the norms of the criminal procedure law,
criminal procedural sanctions, positive sanctions, negative sanctions, violation,
unfavourable consequences, approval, permission, sanctions for the restoration of
rights punitive sanctions, invalidity sanctions.
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ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. Дослідження санкцій норм
права традиційно належить до актуальних, але, водночас, дискусійних проблем
не тільки теорії права, але й галузевих правових наук. Не є винятком і
кримінальне процесуальне право,

норми якого виконують регулятивні та

охоронні функції, спрямовані на встановлення кримінальних процесуальних
відносин та юридичних фактів, що їх породили (вчинення кримінального
правопорушення). З метою ефективної реалізації цих напрямів запроваджена
система особливих правових засобів, серед яких чільне місце відведене
кримінальним процесуальними санкціям. Від їхньої конструкції залежить
виконання

завдань

кримінального

провадження,

ефективність

усього

кримінального процесуального законодавства.
Ґрунтовне дослідження кримінальних процесуальних санкцій було б
неможливим без вагомого внеску у цю проблематику представників теорії
права. Як самостійний предмет дослідження у межах цієї науки, санкції
розглядали Н.І. Дегтярьова, О.В. Дьяченко, Л.М. Кабанова, Д.А. Ковалюнас,
О.В. Краснов, С.В. Курильов, О.Е. Лейст, О.А. Мусаткіна, В.Ю. Орєхов,
З.В. Попова, Е.А. Сатіна, М.В. Соболєв та ін.
Тематика кримінальних процесуальних санкцій є предметом дослідження
з другої половини ХХ сторіччя та залишається актуальною й практично
затребуваною досі. Утім повного та завершеного вчення про кримінальні
процесуальні санкції поки немає.
Мінливість політико-правової ситуації в нашій державі, динамізм,
складність

кримінальних

процесуальних

правовідносин

спонукає

до

вироблення якісно нових підходів до розуміння кримінальних процесуальних
санкцій, подолання стереотипів, що склалися у цьому напрямі наукових
розвідок.
У вітчизняній доктрині кримінального процесу відображені лише деякі
питання, пов’язані із суттю та застосуванням кримінальних процесуальних
санкцій, однак на монографічному, дисертаційному рівнях ця категорія не
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піддана окремому дослідженню. Натомість у

російській кримінальній

процесуальній науці цьому структурному елементу норм кримінального
процесуального права присвячена дисертація С.О. Полуніна.
Різні аспекти, зокрема дискусійні, кримінальних процесуальних санкцій
одержали

висвітлення

у

працях

таких

науковців,

як

А.Х.

Ананієв,

О.В. Андрушко, А.С. Барабаш, А.С. Бахта, В.М. Бібіло, Р.М. Білокінь,
В.С. Вепрєв, Г.М. Вєтрова,

С.О. Гейц, О.В. Гриненко, М.О. Громов,

В.Ю. Дрозд, П.С. Елькінд, І.В. Єрпильов, О.В. Єні, З.П. Коврига,
В.М.

Корнуков,

О.В.

Крикунов,

Д.А.

Ліпинський,

В.В. Малишева, А.М. Мартинців, О.В. Мироненко,

Л.О.

Максимова,

А.В. Мурзановська,

Я.О. Мотовіловкер, І.Л. Пєтрухін, В.В. Рожнова, Е.Є. Томін, К. Середа,
Д.А. Скоромний, А.І. Столмаков, М.С. Строгович, Л.Д. Удалова, О.Ю. Хабло,
А.Я. Хитра, В.Д. Чабанюк, О.В. Чуклова та ін.
Водночас,

у

теорії

кримінального

процесу

не

вироблено

загальноприйняте визначення поняття «кримінальна процесуальна санкція»,
залишаються спірними питання класифікації санкцій норм кримінального
процесуального права, віднесення до них тих чи інших процесуальних засобів
впливу на впорядкування процесуальних відносин, ведуться дискусії щодо
існування позитивних кримінальних процесуальних санкцій та їхнього змісту.
Така ситуація спричиняє роз’єднаність та суперечливість категоріального
апарату кримінальної процесуальної науки.
Понад

те,

відсутні

єдині,

однозначні

наукові

уявлення

щодо

співвідношення кримінальних процесуальних санкцій із суміжними поняттями
– кримінальним процесуальними примусом та кримінальною процесуальною
відповідальністю.
Незважаючи

на

наявність

певної

методологічної

основи,

досі

залишаються не дослідженими проблеми понять негативних і позитивних
кримінальних процесуальних санкцій, не розкриті їх особливості як парних
правових категорій.
5

У теоретичному аспекті дослідження кримінальних процесуальних
санкцій розширює та поглиблює уявлення про механізм кримінального
процесуального

регулювання,

вплив

елементів

норм

кримінального

процесуального закону на діяльність суб’єктів кримінального провадження.
Без з’ясування суті кримінальної процесуальної санкції не може бути й
мови про дотримання правил законодавчої техніки при конструюванні норм
кримінального процесуального закону, належне правозастосування таких норм,
а також про ефективність правового регулювання кримінальних процесуальних
правовідносин. Тож дослідження проблеми кримінальних процесуальних
санкцій – не самоціль, а засіб досягнення необхідного практичного результату –
удосконалення регламентації кримінальної процесуальної діяльності.
Вищевикладене й зумовило вибір теми цього дослідження.
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертація підготовлена відповідно до Стратегії реформування судоустрою,
судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 рр., затвердженої
Указом Президента України від 20 травня 2015 р., а також у межах наукової
теми

кафедри

кримінального

процесу

та

криміналістики

Львівського

національного університету імені Івана Франка «Забезпечення реалізації прав і
свобод особи у кримінальному провадженні в контексті конституційних змін та
новел кримінального процесуального законодавства» (номер державної
реєстрації 0118U000624). Тему дослідження «Кримінальні процесуальні
санкції» затверджено Вченою радою Львівського національного університету
імені Івана Франка (протокол № 23/2 від 22 лютого 2014 р.).
Мета й завдання дослідження. Метою дисертації є системний аналіз
розуміння кримінальних процесуальних санкцій, обґрунтування їх позитивного
аспекту та вироблення пропозицій щодо удосконалення кримінального
процесуального законодавства України, практики його застосування у цьому
напрямі.
Для досягнення цієї мети поставлені такі завдання:
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− з’ясувати стан дослідження проблематики кримінальних процесуальних
санкцій;
− визначити ознаки та сформулювати дефініцію поняття «кримінальні
процесуальні санкції»;
− дослідити співвідношення
кримінальної

кримінального процесуального примусу,

процесуальної

відповідальності

та

кримінальних

процесуальних санкцій;
− здійснити класифікацію санкцій у кримінальному процесуальному праві;
− проаналізувати застосування кримінальних процесуальних санкцій під
час досудового розслідування;
− розкрити застосування кримінальних процесуальних санкцій у судовому
провадженні;
− висвітлити регламентацію застосування кримінальних процесуальних
санкцій у кримінальному процесуальному праві інших держав;
− вивчити судову практику застосування кримінальних процесуальних
санкцій;
− виробити та обґрунтувати пропозиції, спрямовані на вдосконалення
правового регулювання санкцій у кримінальному провадженні.
Об’єктом дослідження є норми кримінального процесуального права.
Предметом дослідження є кримінальні процесуальні санкції.
Методи дослідження. Основу дослідження становить діалектичний
підхід до наукового пізнання соціальних явищ.
При написанні роботи також використані загальнонаукові та спеціальноюридичні методи пізнання: аналіз (застосовувався з метою детального
дослідження кримінальних процесуальних санкцій, що дало можливість,
зокрема, виокремити його ознаки), синтез (використовувався для класифікації
санкцій 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 розуміння кримінальних
процесуальних санкцій), структурно-функціональний метод (дав можливість
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виокремити як негативні, так і позитивні наслідки застосування санкції
кримінальної процесуальної норми, пов’язані із реалізацією її диспозиції),
герменевтичний метод (використовувався для тлумачення суті та змісту
кримінальних

процесуальних

санкцій

у

досудовому

та

судовому

провадженнях), догматичний чи спеціально-юридичний метод (застосовувався
при аналізі особливостей реалізації кримінальних процесуальних санкцій);
порівняльно-правовий

метод

(дав можливість порівняти

регламентацію

кримінальних процесуальних санкцій у кримінальному процесуальному
законодавстві України та інших держав); моделювання (застосовувався для
побудови

проектів

кримінальних

процесуальних

санкцій);

конкретно-

соціологічний (за його допомогою досліджено нові та дискусійні доктринальні
підходи, ефективність деяких кримінальних процесуальних санкцій шляхом
анкетування суб’єктів правозастосовної діяльності).
Нормативну основу дисертації становлять Конституція України, КПК
України, КК України, КпАП України та інші Закони України, правові позиції
Великої

Палати

Верховного

Суду,

інформаційний

лист

Вищого

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ,
наказ Генеральної прокуратури України, а також положення кримінального
процесуального законодавства зарубіжних держав (Австрійської Республіки,
Грецької Республіки, Грузії, Естонської Республіки, Італійської Республіки,
Латвійської

Республіки,

Литовської

Республіки,

Республіки

Болгарія,

Республіки Казахстан, Республіки Молдова, Республіки Польща, Російської
Федерації,

Туркменістану,

Словацької

Республіки,

Чеської

Республіки,

Швейцарської Конфедерації), що регламентують застосування санкцій норм
кримінального процесуального права.
Теоретичну основу дослідження складають праці вітчизняних і
зарубіжних науковців у галузях теорії права, кримінального процесуального та
цивільного процесуального права.
Емпіричну базу дисертації становлять понад 400 рішень слідчих суддів,
судів першої та апеляційної інстанцій, викладені в Єдиному державному
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реєстрі судових рішень, рішення Касаційного кримінального суду та Великої
Палати Верховного Суду, а також результати анкетування, у межах якого
опитано 60 суддів місцевих і апеляційних судів, 75 прокурорів місцевих та
регіональних прокуратур, 65 адвокатів.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що подана
праця є першим у вітчизняній правовій науці дослідженням кримінальних
процесуальних санкцій, в якому з позиції теорії права та галузевих
процесуальних правових наук розглянуті доктринальні та прикладні питання їх
застосування, містить науково обґрунтовану

та практично затребувану

концепцію санкцій у кримінальному процесуальному праві, що доповнює
надбання кримінального процесу.
Найістотнішими результатами дослідження, яким властиві елементи
наукової новизни є такі положення та висновки.
Уперше:
1) запропоновано розглядати кримінальну процесуальну санкцію не тільки
як вказівку на несприятливі наслідки порушення диспозиції кримінальної
процесуальної норми, але і як схвалення, пов’язані з реалізацією цієї
диспозиції. З огляду на це, кримінальну процесуальну санкцію визначено
як елемент норми кримінального процесуального права, що містить як
негативні

наслідки

невиконання

чи

недотримання

диспозиції

кримінальної процесуальної норми, так і погодження, дозвіл, пов’язані з
реалізацією цієї диспозиції, застосовується державними органами і
службовими особами, які ведуть кримінальне провадження, а у випадках
передбачених законом, й іншими суб’єктами, та містить підсумкову
оцінку

рішень,

дій

чи

бездіяльності

учасників

кримінальних

процесуальних відносин;
2) обґрунтовано, що класифікація кримінальних процесуальних санкцій на
правовідновлювальні, каральні, недійсності, а також на абсолютно
визначені, відносно визначені та альтернативні не може вважатися
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всеохоплюючою, оскільки розкриває суть лише негативних санкцій. Тож
вона є лише додатковою;
3) здійснено класифікацію усієї системи кримінальних процесуальних
санкцій

за

наслідками

недотримання

виконання,

диспозиції

дотримання

кримінальної

чи

невиконання,

процесуальної

норми

на

позитивні та негативні. Це основний критерій класифікації;
4) аргументовано, що позитивними кримінальними процесуальними є
санкції, що передбачають погодження, дозвіл учасникові кримінальних
процесуальних відносин на вчинення процесуальних дій та ухвалення
процесуальних рішень, містять позитивну оцінку його кримінальної
процесуальної діяльності та спрямовані на задоволення публічного
інтересу;
5) запропоновано

класифікувати

позитивні

кримінальні

процесуальні

санкції за змістом на чотири групи: а) санкції, пов’язані із погодженням і
дозволом

на

застосування

заходів

забезпечення

кримінального

провадження та інших заходів кримінального процесуального примусу;
б) санкції, пов’язані із погодженням і дозволом на проведення слідчих
(розшукових) дій, пов’язаних із обмеженням конституційних прав і
свобод особи, та негласних слідчих (розшукових) дій; в) санкції,
пов’язані

із

погодженням

та

(або)

дозволом

рішень

про

рух

кримінального провадження; г) санкції, пов’язані із погодженням
процесуальних

рішень про

обмеження

майнових

прав особи

у

кримінальному провадженні.
6) внесено пропозицію класифікувати негативні кримінальні процесуальні
санкції ще й за характером негативних наслідків, вказівку на які вони
містять, на санкції, що вказують на негативні наслідки доказового
характеру, на санкції, що вказують на негативні наслідки фізичного та
майнового характеру, та на санкції, що вказують на негативні наслідки
організаційного характеру;
10

7) запропоновано розширити повноваження керівника органу досудового
розслідування, доповнивши редакцію ч. 2 ст. 39 КПК України новим п. 61
такого змісту: «передавати, у межах своїх повноважень, кримінальне
провадження від одного слідчого іншому слідчому з метою забезпечення
ефективності досудового розслідування»;
8) обґрунтовано передбачити у ч. 1 ст. 324 КПК України, що у разі
неприбуття без поважних причин або неповідомлення про причини
неприбуття в судове засідання прокурора або захисника у кримінальному
провадженні, в якому його участь є обов’язковою, суд покладає на нього
витрати, пов’язані з відкладенням судового розгляду;
9) запропоновано наділити суд повноваженням накласти грошове стягнення
на викривача, у разі неприбуття його за викликом без поважних причин.
Удосконалено:
1) наукові уявлення про ознаки кримінальної процесуальної санкції: а) є
елементом норми кримінального процесуального права; б) може містити
як

негативні

наслідки

невиконання

чи

дії

всупереч

диспозиції

кримінальної процесуальної норми, так і схвалення, дозвіл, пов’язані з
реалізацією цієї диспозиції; в) застосовується державними органами і
службовими особами, які ведуть кримінальне провадження, а у випадках,
передбачених законом, й іншими суб’єктами; г) конкретизується в акті
застосування

права

та

у

межах

кримінального

процесуального

правовідношення; д) містить підсумкову оцінку рішень, дій чи
бездіяльності учасників кримінальних процесуальних відносин;
2) підходи до розмежування заходів кримінального процесуального примусу
та негативних кримінальних процесуальних санкцій ‒ реалізація останніх
пов’язана з осудом, засудженням правопорушника, що не характерно для
заходів кримінального процесуального примусу. Крім того, у санкціях, на
відміну від заходів примусу, встановлені вид та меж потенційного
стягнення, що визначає державний орган і службова особа, які ведуть
кримінальне провадження;
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3) позиції щодо взаємозв’язку кримінальної процесуальної відповідальності
та кримінальних процесуальних санкцій ‒ вони співвідносяться між
собою як категорії можливості (санкція є потенційним наслідком
вчинення кримінального процесуального правопорушення, який може і
не настати) та дійсності (відповідальність є одним з невідворотних
наслідків вчинення кримінального процесуального правопорушення);
4) теоретичні положення про те, що у сфері кримінального провадження в
аспекті позитивних санкцій кримінальних процесуальних норм доречніше
вести мову не про заохочення, заслуги, а про погодження, дозволи;
5) дефініцію негативних кримінальних процесуальних санкцій як санкції,
що передбачають несприятливі наслідки для учасника кримінальних
процесуальних відносин, що порушив диспозицію норми кримінального
процесуального закону, містять осуд та негативну оцінку його
процесуальним рішенням, діям, бездіяльності.
Дістали подальший розвиток:
1) позиції дослідників про те, логічна структура норм кримінального
процесуального

права

залишається

незмінною

–

триелементною,

незважаючи на різне спрямування кримінальних процесуальних санкцій
– негативне і позитивне;
2) доктринальні підходи з приводу того, що диспозиції норм кримінального
процесуального права охороняють та захищають не тільки його власні
санкції, але й санкції, закріплені в інших галузях матеріального права;
3) теоретичні

уявлення,

що

поняття

«санкції

норм

кримінального

процесуального права» є родовим. За джерелом закріплення такі санкції
бувають

двох

видів:

а)

санкції,

безпосередньо

встановлені

у

кримінальному процесуальному праві (кримінальні процесуальні санкції);
б) санкції інших галузей права, що забезпечують реалізацію диспозиції
кримінальної процесуальної норми;
4) наукові напрацювання про те, що ефективність досудового розслідування
є

співвідношенням

процесуальних

дій,

процесуальних

рішень,
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реалізованих учасниками кримінального провадження, а також їх
результатів із положеннями КПК України, що визначають підстави,
умови і порядок їх проведення чи прийняття, з урахуванням оптимальних
затрат часу та зусиль на це;
5) характеристика санкцій кримінального процесуального законодавства
держав ЄС, у якому, з одного боку, кількість закріплених кримінальних
процесуальних санкцій значно менша у порівнянні з кримінальним
процесуальним законодавством України, а з іншого, ‒ такі санкції є
значно суворішими за змістом.
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
регламентації

кримінальних

процесуальних

санкцій.

Пропозиції і

рекомендації, викладені у дисертації, прийняті та використовують у
практичній

діяльності

прокуратури

Волинської

області

(акт

впровадження від 11 червня 2020 р.);
‒

у правозастосовній діяльності – під час вирішення
питань щодо застосування кримінальних процесуальних санкцій, у
процесі підвищення кваліфікації суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів;

‒

у

науково-дослідній

роботі

–

як

основа

для

подальшого розвитку вчення про кримінальні процесуальні санкції;
‒

у

навчальному

процесі

–

при

викладанні

та

вивченні

курсу

«Кримінальне процесуальне право України», при підготовці методичних
матеріалів, курсів лекцій, спеціальних курсів, посібників, підручників,
науково-практичних коментарів до КПК України. Результати дисертації
використовують

у

навчальному

процесі

юридичного

Тернопільського національного економічного університету

факультету
під час

викладання дисципліни «Кримінальний процес» (акт впровадження від 28
травня 2020 р.).
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Апробація результатів дослідження. Дисертація виконана та обговорена
на засіданні кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського
національного університету імені Івана Франка, схвалена та рекомендована до
захисту. Основні положення дисертаційного дослідження відображені на
міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових і науково-практичних
конференціях: «Політико-правові реформи та становлення громадянського
суспільства в Україні» (10-11 жовтня 2014 року,

м. Херсон), «Актуальні

питання правової теорії та юридичної практики» (7-8 серпня 2015 року,
м.Одеса), «Законодавство України у світлі сучасних активних реформаційних
процесів» (9-10 жовтня 2015 року, м. Київ), «Проблеми державотворення і
захисту прав людини» (4-5 лютого 2016 року, 7-8 лютого 2017 року, м. Львів),
«Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності» (15-16 березня 2019 року,
м.Харків), «Юридичні науки: проблеми та перспективи» (21-22 червня 2019
року, м. Запоріжжя), «Кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство
у контексті реформи кримінальної юстиції» (31 травня 2019 року, м. Львів).
Публікації. Основні положення та результати дослідження викладені у
10 наукових статтях (з них 7 у фахових виданнях України, 3 у наукових
виданнях інших держав, зокрема 1

у періодичному науковому виданні

держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку
та/або Європейського Союзу), а також 8 тезах доповідей на конференціях.
Структура та обсяг дисертації визначена її метою та завданнями,
об’єктом і предметом дослідження. Дисертація складається із вступу, трьох
розділів, що включають 6 підрозділів, висновків, списку використаних джерел
(184 назви) та додатків. Загальний обсяг дисертації 226 сторінок, з яких
основний текст – 187 сторінок, список використаних джерел викладений на 19
сторінках, додатки – на 20 сторінках.
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РОЗДІЛ 1. СУТЬ, ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ КРИМІНАЛЬНИХ
ПРОЦЕСУАЛЬНИХ САНКЦІЙ
1.1. Стан дослідження проблематики кримінальних процесуальних санкцій
Розвиток системи українського права, глибокі перетворення у різних
сферах державного і суспільного життя потребують якісно нового підходу та
переосмислення суті деяких правових засобів, розуміння яких вважається
усталеним.
Одним з таких засобів, пов’язаним з гарантуванням охорони від
правопорушень та захисту від них, є санкція. Будучи приналежним до
механізму кримінального процесуального регулювання, цей засіб покликаний
забезпечити ефективний вплив на кримінальні процесуальні відносини.
На відміну від інших сфер правового регулювання, проблематиці санкцій
у кримінальному процесі присвячено значно менше наукових розвідок. Утім,
серед них є низка робіт (дисертацій, монографій, наукових статей), у яких
закладено підвалини до розуміння поняття, ознак санкцій у кримінальному
провадженні, здійснено їх класифікацію та розглянуті проблеми їхньої
ефективності.
У науковій літературі та законодавстві багатьох держав «санкція» –
поняття, яке наділене доволі широким змістом та вживається у різноманітному
розумінні.
Найчастіше ця категорія ототожнюється з юридичною відповідальністю,
вживається як рівнозначна їй. Водночас, юридична відповідальність

є

достатньо багатогранним явищем. Вона отримує свій вираз у санкціях правових
норм, у правозастосовних актах, у безпосередньому зазнанні правопорушником
заходів державного примусу тощо. Не випадково у загальній теорії держави і
права вона трактується по-різному [45, с. 64]1.
1

Ковалюнас Д.А. Санкции в публичном праве : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 – теория права и государства;
история права и государства; история политических и правовых учений. Самара, 2000. С. 64.
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Доречно зауважити, що в сучасній юридичній науці відсутній єдиний
підхід до розуміння правової природи санкцій. Понад те, санкції, як і юридичну
відповідальність упродовж тривалого часу правники розглядали лише як
інститут матеріального права [9, с. 131]1.
Утім, з середини 70-х рр. ХХ століття вчені-процесуалісти висунули
гіпотезу про те, що і юридична відповідальність, і правові санкції, притаманні
не тільки матеріальним галузям права (адміністративному, кримінальному,
цивільному), а проблематика зазначених інституту й правового засобу
належить до предмету процесуальних галузей права. Зокрема, П.С. Елькінд та
Н.А. Чечіна зазначали, що важко уявити існування галузі права, яка не має
своїх власних заходів забезпечення правових вимог та дозволів. Свою позицію
ці науковці обґрунтовували тим, що поза відповідальністю відповідного виду
більшість санкцій, які є елементом кримінальної процесуальної норми,
втратили б свою реальність та перетворилися б у категорію суто формального
характеру. Стаття П.С. Елькінд та Н.А. Чечіної «Об уголовно-процессуальной
и гражданской процессуальной ответственности», що побачила світ 1973 р.,
дала поштовх для наступного наукового дослідження проблеми кримінальної
процесуальної відповідальності та санкцій у кримінальному судочинстві [166,
с. 33-41]2.
Заради справедливості варто зазначити, що ще у період до Жовтневого
перевороту 1917 р. М.М. Коркунов поділяв санкції норм права на три групи:
1) санкції, що спрямовані на визнання недійсними дій, що порушують
юридичні норми (leges perfectаe); 2) санкції, що тягнуть невигідні для особи
наслідки у зв’язку із вчиненням нею правопорушення (leges plus quam
perfectae); при цьому такі невигідні наслідки мають два різновиди: цивільне
стягнення на користь потерпілого та покарання, що покладається державною
владою в суспільному інтересі; 3) санкції, що передбачають невигідні наслідки
1

Білокінь Р.М. Щодо дискусій про кримінальну процесуальну відповідальність. Юридична наука. 2015. № 6.
С. 131.
2
Чечина Н.А., Элькинд П.С. Об уголовно-процессуальной и гражданской процессуальной ответственности.
Советское государство и право. 1973. № 9. С. 33-41.
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для правопорушника, проте самі дії порушника зберігають свою юридичну
силу (leges minus quam perfectae) [107, с. 17]1. Наведений підхід ґрунтується на
класифікації, розробленій ще юристами Стародавнього Риму.
Починаючи із середини минулого століття кількість визначень, різних
наукових поглядів на сутність санкцій у кримінальному процесі зростає у
геометричній прогресії, що можна порівняти лише із ще більш спірною
проблемою – поняттям права.
Так, проблематику санкцій у доктрині кримінального процесу активно
почали

досліджувати

науковці

радянської

доби.

Ідея

кримінальної

процесуальної відповідальності загалом та кримінальних процесуальних
санкцій зокрема була підтримана Я.О. Мотовіловкером. Приєднуючись до
думки Н.А. Чєчіної і П.С. Елькінд, Я.О. Мотовіловкер зазначав, що
обвинувачений так само, як і всі інші учасники процесу, несе кримінальну
процесуальну відповідальність за протиправну поведінку. Як приклад, він навів
випадок зміни запобіжного заходу на суворіший, адже у такій ситуації, на його
думку,

не

може

бути

спору

стосовно

того,

чи

настала

юридична

відповідальність [76, с. 28, 41]2.
Крім того, у 1977 р. вийшла наукова стаття Я.О. Мотовіловкера під
назвою «Уголовно-процессуальная ответственность обвиняемого и уголовноматериальная ответственность виновного», в якій він докладніше зупинився на
дослідженні санкцій у кримінальному процесі з прив’язкою до кримінальної
процесуальної відповідальності. Так, науковець зазначав, що під кримінальною
процесуальною відповідальністю розуміють накладення на особу передбачених
юридичними санкціями несприятливих наслідків протиправної поведінки, а
протиправною – поведінку особи, коли вона не виконує такого обов’язку, який
має

імперативний

Обвинувачений

характер,

(поряд

з

забезпечений

іншими

учасниками

юридичною
процесу)

санкцією.
також

несе

1

Проблеми правової відповідальності: Монографія / [Битяк Ю. П., Барабаш Ю Г., Баранова Л. М. та ін.] ; за ред.
В.Я. Тація, А.П. Гетьмана, В.І. Борисової. Харків: Право, 2014. C. 17.
2
Мотовиловкер Я. О. Предмет советского уголовного процесса : Учеб. пособие. Ярославль: Яросл. гос. ун-т,
1974. С. 28, 41.
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процесуальну відповідальність за невиконання

в сфері кримінального

судочинства обов’язків, що мають імперативний характер і забезпечуються
кримінальними процесуальними санкціями [77, с. 59-65]1.
У 1976 р. побачила світ монографія П.С. Елькінд «Цели и средства их
достижения в советском уголовно-процессуальном праве», у якій у контексті
дослідження засобів досягнення мети кримінального процесуального права
було досліджене питання санкцій у кримінальному процесі. Зокрема, у цій
праці зазначено, що необхідною умовою кримінального процесуального
примусу є санкція, як структурний елемент правової норми, яка визначає форму
та межі державного впливу за відмову від добровільного виконання вимог
кримінального процесуального закону або позбавлення суб’єкта можливості
реалізації дозволів [169, с. 86, 88]2.
У рецензії на цю монографію, М.С. Строгович зазначив, що у санкціях
можуть бути закріплені різні форми впливу на порушника диспозиції, які не
завжди є заходами відповідальності. Санкція виступає ні чим іншим, як
нормативним закріпленням заходів державного примусу, але не всі заходи
державного примусу є заходами юридичної відповідальності [131, с. 136]3.
Згодом М.С. Строгович у співавторстві з Л.Б. Алексєєвою та
О.М. Ларіним у роботі

«Советский уголовно-процессуальный

закон и

проблемы его эффективности» (1979), досліджуючи структуру первинних
елементів кримінального процесуального закону, його спеціалізацію, а також
примус та відповідальність у механізмі кримінального процесуального
регулювання, дещо змінив свою позицію з приводу суті санкцій та їх
співвідношення з іншими правовими явищами у кримінальному процесі.
Зазначені науковці писали, що більшість кримінальних процесуальних норм не
містить

санкцій

за

порушення

встановлених

правил

кримінального

1

Мотовиловкер Я. О. Уголовно-процессуальная ответственность обвиняемого и уголовно-материальная
ответственность виновного. Правоведение. 1977. № 1. С. 59-65.
2
Элькинд П. С. Цели и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном праве. Л.: изд-во
Ленинград. ун-та, 1976. С. 86, 88.
3
Строгович М. С. Элькинд П. С. Цели и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном праве.
Изд-во Ленингр. ун-та, 1976, 142 с. : Рецензия. Правоведение. 1976. № 4. С. 136.
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судочинства, що їх виконання забезпечується авторитетом закону, державним
обов’язком слідчого, прокурора і суду виконувати належним чином покладені
на них повноваження. Утім, не викликає сумнівів, що санкція є самостійним
правилом поведінки, тобто самостійною правовою нормою [118, с. 116]1.
У такому напрямку це питання розглядалося і у монографії З.П. Ковриги
«Уголовно-процессуальная

ответственность»,

де

обґрунтовувалося,

що

незалежно від того, де міститься санкція – в порушеній правовій нормі чи в
іншій, що іноді навіть може належати до іншої галузі права, – вона виконує
функцію охорони тих правил поведінки, які закріплені в правовій нормі. Тож,
порушення правової норми не може залишатися безкарним. Юридична
відповідальність пов’язана не просто з санкцією, а з санкцією в дії, з її
реалізацією, інакше кажучи, санкція характеризує статичну функцію права, а
юридична відповідальність – його динаміку [47, с. 44]2.
Пізніше у науці кримінального процесу з’являються праці, в яких більше
уваги акцентується на дослідженні суті санкцій у кримінальному судочинстві та
на їх класифікації.
Так, А.І. Столмаков зазначав, що санкція – важливий і необхідний
елемент

системи

юридичних

гарантій

реалізації

норм

кримінального

процесуального права. Тенденція відокремлення норм, що регулюють
«нормальний» хід судочинства у кримінальній справі, а також норм,
спрямованих на припинення та відновлення порушеного порядку, спричиняє
утворення специфічних регулятивно-охоронних зв’язків, компонентом яких і є
санкції. З метою зміцнення режиму законності необхідним є наступне
удосконалення системи санкцій процесуальних норм як важливих елементів
механізму правового регулювання [129, с. 66-67]3.
В іншій своїй статті А.І. Столмаков розглянув доволі складу, але важливу
проблему існування кримінальних процесуальних санкцій як самостійного виду
1

Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы его эффективности / Л.Б. Алексеева, А.М. Ларин,
М.С. Строгович; Отв. ред. В.М. Савицкий. М.: Наука, 1979. С. 116.
2
Коврига З. Ф. Уголовно-процессуальная ответственность. Воронеж: изд-во Воронеж. ун-та, 1984. С. 44.
3
Столмаков А. И. Санкции в уголовном судопроизводстве. Правоведение. 1982. № 3. С. 66-67.
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санкцій. Дослідник зазначав, що поширеною у юридичній науці є думка про
відсутність існування процесуальних санкцій взагалі [130, с. 40-46]1. Однак,
таке твердження піддавалося обґрунтованій критиці з боку низки науковців [63,
с. 104-106; 169, с. 86-88; 118, с. 114-115; 47, с. 44]2. Загальновизнано, що різні
галузі права відмежовуються одна від одної не тільки за предметом правового
регулювання, але й за методом (певним способом правового впливу на
суспільні відносини). Якщо такий спосіб специфічний для кожної галузі права,
то він неодмінно має знайти відображення і у засобах охорони та захисту
відповідних суспільних відносин, до яких належать санкції. Тому у кожній
галузі права санкції наділені певною якісною специфікою. На це вже звертали
увагу у теорії права під час спроби розробити наукову класифікацію санкцій.
Галузева приналежність не може бути покладена в основу класифікації як
єдиний критерій, оскільки спосіб захисту норм права від порушень
визначається ще й характером самого правопорушення. Водночас, помилково
взагалі не брати до уваги галузеву приналежність [130, с. 40-46]3.
Слід погодитися з висновком О.Е. Лейста з приводу того, що значна
частина санкцій за своїм змістом цілком залежить від характеру тих відносин (а
отже, і від галузевої приналежності норм права), які ними охороняються. При
цьому автор прямо вказував на існування кримінальних процесуальних санкцій
[63, с. 104]4. Тільки кримінальному процесуальному праву притаманні такі
санкції, як визнання доказів, отриманих незаконним шляхом, недопустимими;
видалення обвинуваченого із зали судового засідання за злісне порушення
порядку засідання; обрання суворішого запобіжного заходу у разі невиконання
підозрюваним, покладених на нього обов’язків тощо.

1

Столмаков А.И. Понятие и классификация санкций норм уголовно-процессуального права. Правоведение.
1977. № 3. С. 40-46.
2
Лейст О.Э. Санкции в советском праве. Москва: Госюриздат, 1962. С. 104-106; Элькинд П.С. Цели и средства
их достижения в советском уголовно-процессуальном праве. Л.: изд-во Ленинград. ун-та, 1976. С. 86-88;
Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы его эффективности / Л.Б. Алексеева, А.М. Ларин, М.С.
Строгович; Отв. ред. В.М. Савицкий. М.: Наука, 1979. С. 114-115; Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальная
ответственность. Воронеж: изд-во Воронеж. ун-та, 1984. С. 44.
3
Столмаков А.И. Понятие и классификация санкций норм уголовно-процессуального права. Правоведение.
1977. № 3. С. 40-46.
4
Лейст О.Э. Санкции в советском праве. М.: Госюриздат, 1962. С. 104.
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Г.М. Вєтрова у монографії «Уголовно-процессуальная ответственность»,
у контексті розгляду питань про поняття, суть і форми відповідальності в
кримінальному процесуальному праві, піддала супутньому аналізу проблему
кримінальних процесуальних санкцій [16]1. У своїй наступній праці «Санкции в
судебном праве», автор підкреслила, що правопорушення і юридична
відповідальність – фундаментальні категорії теорії права, нерозривно пов’язані
з поняттям санкції правової норми. Правопорушення – підстава для
застосування санкцій і відповідальності. Відповідальність може бути виражена
тільки через акт реалізації санкції, яка, своєю чергою, є формою буття
відповідальності [15, с. 155-158]2.
Тож дослідження санкцій у науці кримінального процесу радянської доби
переважно здійснювалося у рамках вивчення правової природи кримінальної
процесуальної відповідальності, процесуального примусу та розмежування цих
категорій між собою [128, с. 165]3.
Хоча закладені науковцями радянського періоду основи вчення про
санкції у кримінальному процесі досі не втратили актуальності, не достатньо
з’ясованою

є

проблематика

правової

природи,

видів,

особливостей

конструювання та функціонального призначення санкцій, що застосовують у
кримінальному провадженні.
Нині дискусійними залишаються й питання про співвідношення
кримінальних

процесуальних

санкцій,

кримінальної

процесуальної

відповідальності і заходів процесуального примусу. Крім того, відсутній
єдиний підхід до розуміння поняття «кримінальна процесуальна санкція» [128,
с. 165]4.

1

Ветрова Г.Н. Уголовно-процессуальная ответственность / Отв. ред. А.М. Ларин. М.: Наука, 1987. 114 с.
Ветрова Г.Н. Санкции в судебном праве. М.: Наука, 1991. С. 155-158.
3
Сопронюк О.А. Сучасний стан та теоретико-правові аспекти дослідження санкцій у механізмі кримінальнопроцесуального регулювання. Наше право. 2019. № 2. С. 165.
4
Сопронюк О.А. Сучасний стан та теоретико-правові аспекти дослідження санкцій у механізмі кримінальнопроцесуального регулювання. Наше право. 2019. № 2. С. 165.
2
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На жаль, зазначені напрями не стали предметом дослідження у
вітчизняній кримінальній процесуальній науці. Наукові розвідки з цих питань у
сучасній процесуальній літературі поодинокі.
Аналіз розвитку доктрини кримінального процесуального права дає
можливість стверджувати, що у вченні про кримінальні процесуальні санкції
відсутні чіткі концептуальні підвалини. Річ у тім, що цю категорію й надалі
продовжують

досліджувати

у

межах

кримінальної

процесуальної

відповідальності та з прив’язкою до кримінального процесуального примусу.
З іншого боку, у доктрині вітчизняного права почали з’являтися праці, які
присвячені вивченню як санкцій у праві загалом, так і санкцій у кримінальному
провадженні зокрема.
Так, однією із перших у вітчизняній юридичній науці є дисертація
В.Ю. Орєхова «Санкції в праві як елемент правового регулювання та охорони
суспільних відносин», в якій розглядають загальнотеоретичні аспекти
розуміння санкцій у праві та їхнє місце в процесі регулювання та охорони
суспільних відносин [86]1.
Натомість у кримінальній процесуальній доктрині досліджують й окремі
аспекти проблематики кримінальних процесуальних санкцій: як елементу
норми кримінального процесуального права (С.О. Гейц) [20]2, як наслідку
порушення вимог кримінального процесуального закону (О.В. Андрушко [3]3,
В.В. Рожнова [111, с. 106-109]4, Е.Є. Томін [140]5, Л.Д. Удалова та О.Ю. Хабло

1

Орєхов В.Ю. Санкції в праві як елемент правового регулювання та охорони суспільних відносин : дис. …
канд. юрид. наук: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Київський
національний університет внутрішніх справ, К., 2008. 193 с.
2
Гейц С.О. Норми кримінально-процесуального права: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09:
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Харківський національний університет внутрішніх
справ. Харків, 2008. 20 с.
3
Андрушко О.В. Деякі характеристики санкцій, що застосовуються за правопорушення у кримінальному
процесі, на основі системно-структурного та функціонального підходів. Прикарпатський юридичний вісник.
Випуск 1(16), 2017. С. 162-168.
4
Рожнова В.В. Співвідношення примусу, відповідальності та санкцій у сфері кримінального судочинства.
Право України. 2000. № 11. С. 106-109.
5
Томін Е.Є. Процесуальні порушення у досудовому та судовому провадженнях: дис. … канд. юрид. наук:
12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність /
Національна академія прокуратури України. К., 2016. 221 с.
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[149]1,

В.Д. Чабанюк

[165]2),

як

частини

кримінальної

процесуальної

відповідальності (А.В. Мурзановська [79]3, Р.М. Білокінь [8]4).
Окрему увагу варто звернути на дослідження російських учених, яке
присвячене науковій розвідці санкцій у кримінальному процесуальному праві.
Ним є монографія М.О. Громова та С.О. Полуніна «Санкции в уголовнопроцессуальном праве России» (1998). У цій монографії досліджують суть
санкції в механізмі кримінального процесуального регулювання, їх види, а
також застосування кримінальних процесуальних санкцій та перспективи їх
удосконалення [24]5.
Невпинний політико-правовий, соціально-економічний та культурноісторичний розвиток впливає на суспільні відносини, що, своєю чергою,
відображається у кримінальному процесуальному законодавстві та потребує
науково-практичного обґрунтування у доктрині кримінального процесу. Утім,
відсутність концептуального розуміння суті санкцій у кримінальному процесі
України зумовлює плюралізм наукових підходів з цієї проблематики. Цей факт,
а також дія КПК України 2012 р. на жаль, не стали рушійною силою для
монографічних досліджень в означеному напрямі.
З огляду на викладене, можна стверджувати, що проблематика санкцій у
кримінальному процесі вимагає належного теоретичного підходу. У зв’язку з
цим, варто погодитися з думкою Є.Г. Лук’янової, що ця тема потребує
серйозного осмислення та може бути вирішена в комплексі з іншими
проблемами [68, с. 223-225]6, серед яких, насамперед, – загальнотеоретичні

1

Удалова Л.Д., Хабло О.Ю. Зловживання у сфері кримінального процесу: Монографія. Київ: Дакор, 2010.
176 с.
2
Чабанюк В.Д. Кримінально-процесуальні правопорушення в досудовому провадженні та відповідальність за їх
вчинення: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09: кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза / Київський національний університет внутрішніх справ. К: КНУВС, 2009. 18 с.
3
Мурзановська А.В. Кримінально-процесуальна відповідальність за новим Кримінальним процесуальним
кодексом України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Національний університет «Одеська юридична академія».
Одеса, 2017. 248 с.
4
Білокінь Р. М. Кримінально-процесуальна відповідальність: наукові та правові основи: дис. ... докт. юрид.
наук: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність /
Національна академія внутрішніх справ. К., 2018. 577 с.
5
Громов Н.А., Полунин С.А. Санкции в уголовно-процессуальном праве России. М.: Городец, 1998. 152 с.
6
Лукьянова Е. Г. Теория процессуального права. М.: НОРМА, 2003. С. 223–225.
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питання, пов’язані з поняттям та правовою природою правових санкцій, їх
видами та особливостями реалізації у кримінальному провадженні.
1.2. Поняття та ознаки кримінальних процесуальних санкцій
Узятий законодавцем курс на швидке ухвалення реформ, зокрема у сфері
кримінальної

юстиції,

підштовхує

його

до

оперативної

регламентації

кримінальних процесуальних правовідносин. Безсумніву, це позначається на
якості кримінального процесуального права.
Така якість визначається, серед іншого, змістовним наповненням його
норм. Необхідність підвищення ефективності кримінальних процесуальних
норм ставить перед доктриною кримінального процесу завдання вирішення як
загальних, так і окремих проблемних питань, що мають важливе науковопрактичне значення.
Одним із цих питань є санкції у кримінальному провадженні. Вони
належать до кола фундаментальних категорій кримінальної процесуальної
науки.
Для ґрунтовного дослідження суті санкцій у кримінальному провадженні,
насамперед, необхідно з’ясувати зміст поняття «санкція».
Хоча ця категорія є зрозумілою, проте у правничій сфері, зокрема у
кримінальному провадженні, використовується далеко не в усіх з її можливих
значень.
У мовознавстві слово «санкція» (з лат. sanctio – непорушний закон,
сувора постанова, закон із вказівкою на кару за його порушення) має декілька
трактувань: 1) схвалення, дозвіл; 2) затвердження чого-небудь вищою
інстанцією; визнання законності чогось; 3) заходи впливу, покарання за
порушення закону [13, с. 1293]1.

1

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) /Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. К.:
Ірпінь; ВТФ «Перун», 2005. С. 1293.
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У юриспруденції це поняття вживається у розумінні: 1) затверджувати,
дозволяти, підтримувати; 2) штрафувати шляхом накладення санкції [172,
с. 1061; 173, с. 1459]1; 3) заходу державного примусу до виконання норм права,
державно-владної реакції на факт вчинення правопорушення, державної оцінки
неправомірної поведінки; 4) частини правової норми, у якій формально
закріплені державно-правові наслідки неправомірної поведінки [138, с. 398399]2.
Як видно, контекстні значення категорії «санкція» у лінгвістиці та
правознавстві співпадають. Важливо наголосити, що в обох галузях науки
трактування цього поняття охоплює й діяльність щодо давання дозволів на
вчинення

певних

дій

особою,

наділеною

владними

повноваженнями

(санкціонування).
Незважаючи на чималу кількість наукових праць, у яких вивчають санкції
на загальнотеоретичному та галузевому рівнях, зміст поняття «санкція» досі
залишається дискусійним.
Дослідження цієї категорії у межах кримінального провадження має
опиратися на її загальнотеоретичні розвідки.
У теорії права домінує позиція, що санкція позначає формально
визначений елемент правової норми, що містить певну групу заходів державноправового впливу, які застосовують у випадку вчинення правопорушення та
містять його підсумкову юридичну оцінку [60, с. 47; 64, с. 6; 133, с. 281; 32,
с. 152-153; 62, с. 241; 136, с. 385; 161, с. 240; 1, с. 197; 135, с. 262; 108, с. 129; 97,
с. 8, 19; 164, с. 227; 2, с. 196; 84, с. 564; 85, с. 103; 134, с. 218, 223-224; 114, с.
295; 33, с. 132-133; 137, с. 137]3.
1

Black H.C. A Law Dictionary. Second Edition. Washington: West Publishing Company, 1910. P. 1061; Black’s Law
Dictionary. Ninth Edition / Editor in Chief Bryan A. Garner. St. Paul: WEST, 2009. P. 1459.
2
Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. М.: Юринформцентр, 1997. С. 398-399.
3
Курылев С. В. Санкция как элемент правовой нормы. Советское государство и право. 1964. № 8.
С. 47; Лейст О.Э. Санкции и ответсвенность по советскому праву (теоретические проблемы). М.: изд-во МГУ,
1981. С. 6; Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред. В.М.
Корельского и В.Д. Перевалова. М.: ИНФРА∙М-НОРМА, 1997. С. 281; Загальна теорія держави і права: Навч.
посіб. / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков та ін.; за ред. В.В. Копєйчикова. К.: Юрінком Інтер,
1999. С. 152-153; Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учебник для вузов. 2-е изд., испр. и
доп. М.: Спарк, 2000. С. 241; Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. М.: Юристъ, 2003.
С. 385; Фаткуллин Ф.Н., Фаткуллин Ф.Ф. Проблемы теории государства и права / Учебное пособие. Казань:
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За такого підходу у суті поняття «санкція» основна увага зосереджена на
несприятливих у разі недотримання диспозиції наслідках, що узгоджується з
концепцією негативної (ретроспективної) юридичної відповідальності. Це
вузьке трактування санкції [123, с. 236]1.
Утім, з обґрунтуванням та поширенням теорії позитивної (перспективної,
проспективної) юридичної відповідальності, науковці доповнили зміст категорії
«санкція» вказівкою на позитивний результат, який, зокрема, може виражатися
у схваленні поведінки [46, с. 8, 11, 17, 18; 117, с. 7, 13, 14; 87, с. 7, 9, 16; 28, с.
10; 80, с. 34, 36; 91, с. 209-210]2.
Прихильники

цього

підходу

зазначають,

що

вплив

на

правове

регулювання суспільних відносин здійснює не тільки примус, але й заохочення.
Звідси санкцію розглядають як

стимул правомірної поведінки. Понад те,

оскільки норми права поділяють не лише на зобов’язуючі та забороняючі, у разі
порушення яких запроваджені негативні санкції, але й на уповноважуючі
КЮИ МВД России, 2003. С 240; Абдулаев М.И. Теория государства и права: Учебник для высших учебных
заведений. М.: Финансовый контроль, 2004. С. 197; Теория государства и права: учеб. / А. В. Мелехин. М. :
Маркет ДС, 2007. С. 262; Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е,
зі змінами. Львів: Край, 2007. С. 129; Попова З.В. Санкции в правоохранительном процессе: понятие, виды,
основания применения: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01: теория права и государства; история
учений о праве и государстве / Российская академия правосудия. М., 2008. С. 8, 19; Хропанюк В.Н. Теория
государства и права. Учебник для высших учебных заведений / Под ред. проф. В.Г. Стрекозова. М.:
Интерстиль, Омега-Л, 2008. С. 227; Алексеев С.С. Общая теория права: учеб. 2-е изд., перераб. и доп. М.:
Проспект, 2009. С. 196; Общая теория государства и права. Академический курс в трех томах. Т.3. Государство,
право, общество / отв. ред. М.Н. Марченко. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2010. С. 564;
Общетеоретическая юриспруденция: учебный курс: учебник / под. ред. Ю. Н. Оборотова. Одесса: Феникс, 2011.
С. 103; Теория государства и права. Часть 2. Теория права. Учебник / Под ред. М.Н. Марченко. М.: Зерцало-М.,
2011. С. 218, 223-224; Скакун О.Ф. Теорія права і держави: Підручник. 3-тє видання. К.: Алерта, 2012. С. 295;
Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. К.: Ваіте, 2015. С. 132-133; Теорія держави та
права: навч. посіб. / [Є.В. Білозьоров, В.П. Власенко, О.Б. Горова, А.М. Завальний, Н.В. Заяць та ін.]; за заг. ред.
С.Д. Гусарєва, О.Д. Тихомирова. К. : НАВС, Освіта України, 2017.
С. 137.
1
Сопронюк О. Поняття санкції у теорії права. Історико-правовий часопис. 2016. № 1. С. 236.
2
Ковалюнас Д.А. Санкции в публичном праве: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01: теория права и
государства; история права и государства; история политических и правовых учений. Самара, 2000. С. 8, 11,
17, 18; Соболев М.В. Санкция как элемент юридической ответственности: автореф. дисс. … канд. юрид. наук:
12.00.01: теория права и государства; история учений о праве и государстве / Российская академия
государственной службы при Президенте Российской Федерации. М., 2006. С. 7, 13, 14; Орєхов В.Ю. Санкції в
праві як елемент правового регулювання та охорони суспільних відносин: автореф. дис. … канд. юрид. наук:
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Київський національний
університет внутрішніх справ. К., 2008. С. 7, 9, 16; Дьяченко Е.В. Поощрение как позитивные санкции нормы
права: общетеоретический аспект: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01: теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве / Северо-Кавказский государственный технический
университет. Краснодар, 2011. С. 10; Мусаткина А.А. Об общем понятии санкции нормы права. Актуальные
проблемы российского права. 2015. № 1. С. 34, 36; Панова А.С. Значение правовой категории «санкция».
Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2. С. 209-210.
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(дозволяючі), то й останній різновид правових норм має бути забезпечений
санкціями, проте позитивними. У цьому, загалом, полягає широке тлумачення
поняття «санкція».
Видається, що широке трактування категорія «санкція» характеризує цей
правовий засіб регулювання суспільних відносин під різними кутами. Річ у тім,
що правовий інструментарій повинен дати можливість не тільки запобігати,
припиняти та встановлювати несприятливі наслідки антисуспільної поведінки,
але й схвалювати поведінку суспільно корисну. Здійснюючи вплив на суспільні
відносини

тільки

за

допомогою

негативних

санкцій,

законодавець

невиправдано обмежує, штучно збіднює механізм правового регулювання.
Тому регламентація суспільних відносин має бути не однобічною, а
збалансованою.
Варто прислухатися до А.В. Краснова, який вважає, що санкція правової
норми є певним юридичним наслідком поведінки, пов’язаної з диспозицією
норми права. Це зумовлено тим, що дія цієї норми пов’язана з певними
наслідками, які можуть бути як сприятливими, так і несприятливими [53, с.
102]1.
Має рацію й А.І. Ілалутдінов, зазначаючи, що санкція норми може
включати в себе не тільки негативні наслідки у вигляді покарання, але й
позитивні у вигляді заохочення при її надвиконанні у випадках, передбачених
законом. Санкція норми значно багатша за своїм функціональним потенціалом,
ніж її зведення тільки до негативних наслідків для правопорушника [41, с.
159]2.
Звідси й санкції правової норми можуть бути не тільки негативними, але
й позитивними. Останні притаманні усім видам соціальних норм. Оскільки
правові норми є різновидом соціальних, то на них також поширюється така
закономірність.
1

Краснов А.В. Санкция нормы права в контексте правил поведения. Актуальные проблемы экономики и права.
2010. № 1. С. 102.
2
Илалутдинов А.И. Структура нормы права: монография. Казань: Центр инновационных технологий, 2013.
С. 159.
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Негативні та позитивні правові санкції мають спільні ознаки. Обидві є
правовими засобами впливу на суспільні відносини. До них вдаються тільки у
процесі правозастосування. Для реалізації кожної з них передбачений окремий
порядок.
Зрозуміло, що негативні та позитивні санкції у праві відрізняються. Так,
якщо позитивна санкція має на меті підтримати, схвалити поведінку, то
негативна – захистити від поведінки, яка не відповідає диспозиції правової
норми, засудити таку поведінку. Нагадаємо, що схвалення, дозвіл є одним із
значень слова «санкція» в українській мові.
Сформульовані вище методологічні положення, слугуватимуть вихідним
началом при оцінці доктринальних підходів до розуміння категорії «санкція» у
кримінальному процесі, формулюванні ознак та виробленні дефініції цього
поняття.
Більшість учених-процесуалістів розглядають кримінальну процесуальну
відповідальність у негативному (ретроспективному) значенні. Звідси й вузький
підхід до розуміння санкцій у кримінальному провадженні.
Однак є й ті автори, які не заперечують наявність позитивної
кримінальної процесуальної відповідальності [39, с. 67-75; 25, с. 149-152; 61, с.
119-122]1.
З.П. Коврига першою запровадила це поняття у доктрину кримінального
процесу. На її погляд, кримінальна процесуальна відповідальність у позитивній
формі – це передбачена конституційними положеннями і кримінальним
процесуальним законодавством залежність учасників судочинства від держави,
що виражається у правовідносинах загального характеру, тобто такий правовий
зв’язок, який полягає у праві держави вимагати від учасників судочинства

1

Зеленина О.А. Процессуальная ответственность в уголовном судопроизводстве: содержание и реализация.
Журнал российского права. 2012. № 5. С. 67-75; Гулевский А.В. Позитивная ответственность в уголовном
процессе: проблемы правопонимания. Судебная власть и уголовный процесс. 2016. № 2. С. 149-152; Кутуев Э.К.
Тенденция развития института уголовно-процессуальной ответственности. Труды Академии управления МВД
России. 2018. № 4. С. 119-122.
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дотримання процесуальних вимог, добросовісної реалізації прав та виконання
процесуальних обов’язків [47, с. 38]1.
Ідея позитивної кримінальної процесуальної відповідальності згодом була
підтримана і розвинута у роботах інших дослідників [16, с. 6, 49, 64-67, 95-96,
101; 65, с. 138]2.
У цьому є сенс, адже не тільки процесуальні правопорушення
породжують

кримінальну

процесуальну

відповідальність.

Навпаки,

їх

відсутність означає здатність учасника кримінальних процесуальних відносин
свідомо, добровільно виконувати законодавчі вимоги й здійснювати покладені
на нього процесуальні обов’язки, робити правильний вибір, досягаючи завдань
кримінального провадження.
Кримінальна процесуальна відповідальність, як і всі правові явища,
знаходиться у постійному розвитку, тому непродуктивним підходом видається
заперечення

того,

що

правова

модель

кримінальної

процесуальної

відповідальності розвивається і коригується залежно від змін, що відбуваються
у характері правовідносин, виникнення нових кримінальних процесуальних
правовідносин.
У визначеннях санкцій у кримінальному судочинстві, запропонованих
дослідниками, переважає підхід, згідно з яким ними вважають різного роду
негативні наслідки для учасників кримінальних процесуальних відносин.
Так, А.І. Столмаков під санкцією кримінального процесуального права
розуміє вказівку на заходи державного примусу у випадку не дотримання норм
кримінального процесуального права. При цьому, він зазначає, що з визначення
санкції, як вказівки на заходи державного примусу, зовсім не випливає, що
загроза застосування державного примусу, яка виражена у санкції кримінальної
процесуальної норми, ‒ основний спосіб забезпечення законності. Важливе
значення тут мають переконання, виховання, заходи громадського впливу
1

Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальная ответственность. Воронеж: изд-во Воронеж. ун-та, 1984. С. 38.
Ветрова Г.Н. Уголовно-процессуальная ответственность / Отв. ред. А.М. Ларин. М., 1987. С. 6, 49, 64-67, 9596, 101; Липинский Д.А., Чуклова Е.В. Процессуальная ответственность: монография. М.: Юрлитинформ, 2013.
С. 138.
2
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тощо. Тому приписи процесуальних норм можуть здійснюватися добровільно,
свідомо [130, с. 40-46]1.
З такого трактування поняття «санкції у кримінальному провадженні»
вбачається, що хоча автор і пов’язує зміст санкції з потенційною можливістю
застосування

заходів

застереження, що
кримінальних

процесуального

окрім

таких

процесуальних

прихильники

концепції

примусу,

заходів

відносин.

є

чимало

Саме

позитивної

проте
на

слушно

інших
цьому

кримінальної

робить

регуляторів
наполягають

процесуальної

відповідальності.
На думку А.С. Бахти, санкція кримінальних процесуальних норм – це
визначення примусових заходів, що застосовують у випадках правопорушень
під час провадження у кримінальних справах [6, с. 85]2.
Ця

дефініція,

окрім

вузького

тлумачення

аналізованої

категорії

кримінального процесуального права, не позбавлена й інших недоліків.
Найбільшим з них є помилкове визначення підстави для застосування
кримінальних

процесуальних

санкцій.

Вчинення

кримінального

процесуального правопорушення є фактичною підставою для реалізації
кримінальної процесуальної відповідальності. Натомість підставою для
застосування санкції кримінальних процесуальних норм є невиконання,
недотримання їхньої диспозиції.
З позиції С.О. Полуніна, санкція є обов’язковим структурним елементом
кримінальної процесуальної норми, що передбачає несприятливі наслідки, які
настають для суб’єкта процесуальних правовідносин у разі невиконання або
неналежного виконання вимог правової норми [95, с. 9]3.
Хоча у цьому визначенні правильно акцентована увага на підставах для
застосування санкцій кримінальних процесуальних норм, утім воно не містить
1

Столмаков А.И. Понятие и классификация санкций норм уголовно-процессуального права. Правоведение.
1977. № 3. С. 40-46.
2
Бахта А.С. К вопросу о структуре уголовно-процессуальных норм. Вестник Московского университета МВД
России. 2009. № 6. С. 85.
3
Полунин С.А. Уголовно-процессуальные санкции и особенности их применения: автореф. дисс. … канд.
юрид. наук: 12.00.09: уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности /
Саратовская государственная академия права. Саратов, 1997. С. 9.
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інших ознак, що характеризують цю категорію. З огляду на це, така дефініція
не може претендувати на повноту.
С.О. Гейц зазначає, що санкція норм кримінального процесуального
права

зобов’язана

своїм існуванням

імперативному методу правового

регулювання у кримінальному процесі, згідно з яким регулювання суспільних
відносин, що виникають, розвиваються і припиняються у кримінальній справі,
здійснюється за схемою «обов’язок + відповідальність». Це, однак, не виключає
існування санкцій і в разі застосування схеми правового регулювання «право +
гарантія». У цьому разі санкції встановлюються за перевищення прав,
встановлених нормами кримінального процесуального права [20, с. 16]1.
Таке розуміння суті санкції норм кримінального процесуального права
дане у контексті традиційного підходу до категорії «санкція» у теорії права. У
ньому, фактично, іншими словами передано зміст вищенаведених дефініцій.
Водночас, варто звернути увагу на те, що вчена прив’язує правову природу
санкцій у кримінальному провадженні до методу регулювання кримінального
процесуального права. На її погляд, це імперативний метод. Системний аналіз
положень КПК України дає можливість стверджувати, що метод кримінального
процесуального регулювання має імперативно-диспозитивний характер з
домінуванням імперативних начал у регулюванні суспільних відносин.
Означені

вище

позиції

до

розуміння

санкцій

у

кримінальному

провадженні, на нашу думку, не враховують усіх положень КПК України.
Так, відповідно до абзацу 1 ч. 1 ст. 257 КПК України якщо в результаті
проведення негласної слідчої (розшукової) дії виявлено ознаки кримінального
правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні,
то отримана інформація може бути використана в іншому кримінальному
провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за
клопотанням прокурора. У цій частині закріплена гіпотеза та диспозиція
кримінальної процесуальної норми. Натомість її санкція визначена в абзаці 2
1

Гейц С.О. Норми кримінально-процесуального права: автореф. дис. … кан. юрид. наук: 12.00.09:
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Харківський національний університет внутрішніх
справ. Харків, 2008. С. 16.

31

цієї ж частини. Слідчий суддя розглядає клопотання згідно з вимогами статей
247 та 248 цього Кодексу і відмовляє у його задоволенні, якщо прокурор, крім
іншого, не доведе законність отримання інформації та наявність достатніх
підстав вважати, що вона свідчить про виявлення ознак кримінального
правопорушення. У цьому випадку кримінальною процесуальною санкцією є
потенційно можливий позитивний результат, що виражається у погодженні,
дозволі.
До речі, 72,5 % опитаних нами респондентів дали позитивну відповідь на
запитання «Чи погоджуєтеся Ви з тим, що кримінальна процесуальна санкція
може полягати не тільки в осуді, але й у схваленні процесуальних дій та
процесуальних рішень?» (див. Додаток Г).
Тож з наведених вище визначень поняття «санкції норм кримінального
процесуального права» випливає, що дослідники розглядають цю категорію
винятково у значенні негативної санкції, спрямованої проти відступів від
диспозицій кримінальних процесуальних норм.
Водночас учені не заперечують того, що норми кримінального
процесуального права виконують не тільки охоронні, але й регулятивні функції.
Недодержання

диспозиції кримінальної процесуальної норми означає

виникнення охоронних кримінальних процесуальних відносин, у яких шляхом
кримінальної процесуальної відповідальності реалізують негативні кримінальні
процесуальні санкції. Однак поза увагою залишається ситуація, пов’язана з
виконанням диспозиції норми кримінального процесуального права в межах
регулятивних кримінальних процесуальних відносин. За традиційного підходу
до кримінальної процесуальної відповідальності у вищенаведеній ситуації
задіяні не три, а тільки два елементи кримінальної процесуальної норми –
гіпотеза і диспозиція. Санкція опиняється поза застосуванням. У такий спосіб
розривається цілісне поняття кримінальної процесуальної норми.
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Від вищевикладених дефініцій санкції у кримінальному провадженні
відрізняється визначення цього поняття, сформульоване З.П. Ковригою [47,
с. 59]1.
Основною

відмінністю

цього

визначення

поняття

«санкція

у

кримінальному провадженні» від попередніх є його розгляд у широкому
розумінні

–

не

тільки

як

потенційні

негативні

наслідки

вчинення

процесуального правопорушення, але і як заохочення за певну заслугу.
Однак, про яке заохочення та про яку заслугу йдеться? На думку ученої,
заслугою є поведінка, що перевищує звичайні правові вимоги. Заохочувальні
санкції забезпечують заінтересованість суб’єктів у своїй діяльності у
кримінальному судочинстві, підтримують стабільність кадрів службових осіб,
підвищують відповідальність суб’єктів за свою діяльність. Як приклад
заохочувальної санкції З.П. Коврига навела окрему ухвалу суду на адресу
посадових осіб органів правопорядку, винесену у зв’язку з проявленою
мужністю у боротьбі зі злочинністю [47, с. 45]2.
Спробу обґрунтувати наявність заохочувальних санкцій у кримінальному
провадженні зробила і С.О. Гемай. Однак наведений нею приклад не видається
переконливим [21, с. 120-121]3.
На наш погляд, у сфері кримінального провадження в аспекті позитивних
санкцій кримінальних процесуальних норм доречніше вести мову не про
заохочення, заслуги, а про погодження, дозволи. Заслуги та заохочення
характерні для матеріальних галузей права, тоді як у процесуальних його
галузях позитивні санкції, пов’язані зі схваленням реалізації процесуальних
прав, повноважень з метою забезпечення публічних інтересів [124, с. 59]4.

1

Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальная ответственность. Воронеж: изд-во Воронеж. ун-та, 1984. С. 59.
Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальная ответственность. Воронеж: изд-во Воронеж. ун-та, 1984. С. 45.
3
Гемай С.О. Санкції у нормах нового КПК України. Науковий вісник Ужгородського національного
університету. Серія «Право». 2012. Випуск 20. Частина 1. Т. 4. С. 120-121.
4
Сопронюк О.А. Поняття та ознаки кримінальних процесуальних санкцій. Recht der Osteuropäischen Staaten.
2020. № 2. С. 59.
2
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Санкції у кримінальному провадженні можуть мати різне спрямування –
негативне і позитивне, однак логічна структура норм кримінального
процесуального права залишається незмінною – триелементною.
Аналіз наведених вище визначень поняття «санкція у кримінальному
провадженні» дає можливість стверджувати, що у них неповно відображена
суть цієї категорії. Це зумовлено врахуванням лише деяких ознак, які властиві
для неї.
Понад те, певні ознаки санкцій у кримінальному провадженні, які
виокремлюють науковці, мають дискусійний характер.
Так, на погляд С.О. Полуніна, однією з ознак санкції кримінальному
процесі є те, що вона знаходиться у нерозривному зв’язку з кримінальним
процесуальним правопорушенням, що є фактичною підставою для її
застосування [95, с. 9]1.
Серед ознак санкції у кримінальному провадженні справді має бути
відображена підстава, за якої її можливо застосувати. Проте викликає
заперечення прив’язка негативної санкції норм кримінального процесуального
права до вчиненого кримінального процесуального правопорушення. Дія такої
санкції

зумовлена

неотриманням

диспозиції

норми

кримінального

процесуального закону, тоді як вчинення кримінального процесуального
правопорушення

є

фактичною

підставою

для

реалізації

кримінальної

процесуальної відповідальності.
Д.А. Ковалюнас та В.Ю. Орєхов вважають, що санкція є не тільки
загрозою по відношенню до можливого правопорушника, а й правилом
поведінки (диспозицією) відповідних державних органів, що реалізують цю
загрозу в разі правопорушення [46, с. 17; 87, с. 9]2. Санкція завжди є
1

Полунин С.А. Уголовно-процессуальные санкции и особенности их применения: автореф. дисс. … канд.
юрид. наук: 12.00.09: уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности /
Саратовская государственная академия права. Саратов, 1997. С. 9.
2
Ковалюнас Д.А. Санкции в публичном праве: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01: теория права и
государства; история права и государства; история политических и правовых учений. Самара, 2000. С. 17;
Орєхов В.Ю. Санкції в праві як елемент правового регулювання та охорони суспільних відносин: автореф. дис.
… канд. юрид. наук: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень /
Київський національний університет внутрішніх справ. К., 2008. С. 9.
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диспозицію для якогось іншого суб’єкта, ніж первісний адресат. Санкція – це
теж дії, поведінка людей (органів держави). Тому, якщо норма – це правило
поведінки в якомусь випадку, то санкція – не частина норми, а основа
самостійної норми, що діє в разі порушення першої норми [45, с. 46-47]1.
Цю точку зору підтримує й С.О. Полунін, зазначаючи, що у разі вчинення
кримінального процесуального правопорушення процесуальна санкція стає
правилом поведінки посадової особи, уповноваженої на її застосування, тобто
диспозицією правової норми, забезпеченої в свою чергу іншою санкцією. Це
пояснюється

специфікою

механізму

кримінального

процесуального

регулювання, в якому за кожною правовою нормою закріплений суб’єкт,
наділений владними повноваженнями [95, с. 9, 13]2.
Зведення санкції до рівня самої норми кримінального процесуального
права означає заперечення логічної структури такої норми. Незважаючи на те,
що санкція кримінальних процесуальних норм та порядок її застосування тісно
пов’язані, адже саме в процесі правозастосування державні органи і службові
особи, наділені у кримінальному провадженні владними повноваженнями,
звертаються до санкції, вважаємо, що такі правові явища не варто
ототожнювати. Кримінальна процесуальна санкція визначається наявністю у
своєму розпорядженні заходів, які не ідентичні тим правовим засобам, що
закріплені у диспозиції норми кримінального процесуального права. Санкція у
кримінальному провадженні є елементом кримінальної процесуальної норми,
що містить заходи забезпечення правил, установлених у диспозиції.
Ще однією ознакою санкції норми права, яка видається суперечливою, є
прирівняння її до дій уповноважених органів державної влади [117, с. 7, 14]3.

1

Ковалюнас Д.А. Санкции в публичном праве: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01 – теория права и
государства; история права и государства; история политических и правовых учений. Самара, 2000. С. 46-47.
2
Полунин С.А. Уголовно-процессуальные санкции и особенности их применения: автореф. дисс. … канд.
юрид. наук: 12.00.09: уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности /
Саратовская государственная академия права. Саратов, 1997. С. 9, 13.
3
Соболев М.В. Санкция как элемент юридической ответственности: автореф. дисс. … канд. юрид. наук:
12.00.01: теория права и государства; история учений о праве и государстве / Российская академия
государственной службы при Президенте Российской Федерации. М., 2006. С. 7, 14.
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Санкція швидше є приводом до дій і до ухвалення процесуальних рішень,
дає можливість обрати найоптимальніший, за даної правової ситуації, з
передбачених варіант процесуального рішення чи процесуальної дії.
Найширший перелік ознак санкції норми права, що регулює прийняття
кримінальних процесуальних рішень запропонував Д.А. Скоромний. До них він
відносить такі: 1) є елементом структури норм права, що регулюють прийняття
кримінальних

процесуальних

рішень;

2)

застосовується

спеціальним

уповноваженим на те суб’єктом; 3) може мати різне галузеве походження;
4) передусім націлена на врегулювання організаційних відносин; 5) містить
певне правило поведінки; 6) охоплює визначені заходи впливу на зобов’язаного
суб’єкта (заходи покарання) й уповноваженого суб’єкта (заходи заохочення);
7) спрямована на захист та гарантування виконання як гіпотези, так і диспозиції
такої норми; 8) застосування санкції спрямовано на стимулювання правомірної
поведінки. На підставі цих ознак, автор запропонував таке визначення санкції
норми права, що регулює прийняття кримінальних процесуальних рішень –
елемент норми права, що регулює прийняття кримінальних процесуальних
рішень та за рахунок визначених заходів впливу утримує слідчого, прокурора
та суддю від протиправної правозастосовної діяльності з тим, щоб забезпечити
дотримання положень як диспозиції, так і гіпотези такої норми [115, с. 224227]1.
Ознайомившись із пропонованими ознаками санкції норм кримінального
процесуального права та дефініцією цього поняття, зазначимо, що автор
відобразив більшість особливостей такої категорії ‒ є елементом структури
норм кримінального процесуального права; застосовується спеціальним
уповноваженим на те суб’єктом; містить визначені заходи впливу на
зобов’язаного суб’єкта (заходи покарання) й уповноваженого суб’єкта (заходи
заохочення); спрямована на захист та гарантування виконання диспозиції такої
норми. Водночас інші з наведених вище ознак викликають застереження.
1

Скоромний Д.А. Санкції норм права, що регулюють прийняття кримінальних процесуальних рішень: ознаки,
поняття. Часопис Київського університету права. 2018. № 1. С. 224-227.
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Перше. Погоджуючись із тим, що норми кримінального процесуального
права можуть бути забезпечені санкціями інших галузей права, зауважимо, що
така ознака навряд чи стосується суті санкцій у кримінальному провадженні.
Крім того, за такою логікою, у визначенні санкцій необхідно відобразити усі
їхні різновиди, що суперечить правилам формулювання дефініцій понять.
Друге. Така ознака, як спрямування на врегулювання організаційних
відносин, видається надто категоричною. Негативні санкції у кримінальному
провадженні охоплюють наслідки не тільки організаційно-доказового (для
прикладу,

скасування

або

зміна

незаконного,

необґрунтованого

та

несправедливого процесуального акта), але й фізичного (приміром, видалення
із зали судового засідання за неодноразове порушення порядку у ньому),
майнового (скажімо, звернення застави у дохід держави) характеру.
Третє.

Не

видається

переконливим

твердження,

що

внутрішнім

елементом санкції норм кримінального процесуального права є правила
поведінки. Такими елементами, на нашу думку, є права, обов’язки, нормативні
винятки, тобто усе, що забезпечує правила поведінки, визначені у диспозиції
кримінальної процесуальної норми.
Четверте. Стверджуючи, що ознакою санкції норми кримінального
процесуального права є захист і гарантування не тільки диспозиції, але й
гіпотези норми кримінального процесуального права, автор не взяв до уваги
той факт, що гіпотеза правової норми становить такий її структурний елемент,
який містить умови виконання правил поведінки, а не самих правил.
П’яте. Стимулювання правомірної поведінки, як ознака санкції норм
кримінального процесуального права, розкриває тільки один бік правової
природи цієї категорії, не виправдано залишаючи поза увагою інший –
несприятливі наслідки, що можуть настати у разі порушення диспозиції
правової норми. Понад те, у сфері кримінального провадження доречніше вести
мову не про стимулювання, заохочення правомірної поведінки, а про її дозвіл,
погодження.
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Насамкінець, у наведеній дефініції знайшли відображення лише деякі з
ознак санкції, сформульованих дослідником.
Оцінивши позиції фахівців у галузі кримінального процесу, а також
беручи до уваги підходи у теорії права, до ознак кримінальних процесуальних
санкцій

доцільно

віднести:

1)

є

елементом

норми

кримінального

процесуального права; 2) може містити як негативні наслідки невиконання чи
дії всупереч диспозиції кримінальної процесуальної норми, так і схвалення,
дозвіл, пов’язані з реалізацією цієї диспозиції; 3) застосовується державними
органами і службовими особами, які ведуть кримінальне провадження, а у
випадках, передбачених законом, й іншими суб’єктами; 4) конкретизується в
акті

застосування

права

та

у

межах

кримінального

процесуального

правовідношення; 5) містить підсумкову оцінку рішень, дій чи бездіяльності
учасників кримінальних процесуальних відносин [124, с. 59]1.
Необхідно розкрити названі ознаки.
Кримінальні процесуальні санкції є елементом норми кримінального
процесуального права. У юридичній літературі найчастіше виокремлюють три
можливі елементи норми права: гіпотезу, диспозицію та санкцію.
Кримінальні процесуальні норми, на наш погляд, завжди містять гіпотезу,
диспозицію і санкцію [127, с. 112]2.
У цивілістичні процесуальній літературі цивільну процесуальну санкцію
слушно розглядають як невід’ємний атрибут цивільної процесуальної нормиправила поведінки. При цьому термін «атрибут» вживають у трьох аспектах:
постійна приналежність, характерна ознака, необхідна, невід’ємна властивість
норми [70, с. 20]3. Видається, що така характеристика цілком прийнятна й для
санкцій норм кримінального процесуального права.
Процесуалісти зауважили, що у більшості випадків одна санкція охороняє
від порушення низку однорідних процесуальних обов’язків, закріплених у
1

Сопронюк О.А. Поняття та ознаки кримінальних процесуальних санкцій. Recht der Osteuropäischen Staaten.
2020. № 2. С. 59.
2
Сопронюк О.А. Місце санкцій у структурі кримінально-процесуальної норми. Право.ua. 2019. № 2. С. 112.
3
Малыхин Д.В. Гражданская процессуальная норма: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.15: гражданский
процесс; арбитражный процесс / Саратовская государственная академия права. Саратов, 2005. С. 20.
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кількох статтях КПК [170, с. 111; 47, с. 43; 16, с 102-103]1. Саме тому санкція
норм кримінального процесуального права переважно формулюється у вигляді
самостійного припису.
Понад те, санкції можуть бути закріплені у різних частинах цього
кодифікованого акту. Так, санкція може бути викладена в одній статті
кримінального процесуального закону й поширюватися тільки на норму,
викладену в цій статті (зокрема, у ч.1 ст. 330 КПК України закріплені гіпотеза і
санкція кримінальної процесуальної норми щодо порушення обвинуваченим
порядку судового засідання, а диспозиція цієї норми встановлена у ч. 2 ст. 329
КПК України), або в одній статті кримінального процесуального закону може
бути

викладена

санкція

за

порушення

низки

норм

кримінального

процесуального закону (наприклад, санкції ст. 409 КПК України у вигляді
скасування або зміни судового рішення апеляційною інстанцією можуть бути
застосовані за порушення багатьох норм, викладених у різних статтях
кримінального процесуального закону).
Положення, що міститься в одній статті КПК, не вичерпує всього змісту
цієї правової норми, яка може бути правильно витлумачена тільки у поєднанні
низки статей закону [170, с. 113]2.
Тож структура норми кримінального процесуального закону не завжди
тотожна структурі статті цього закону, а відсутність у конкретній статті
кримінального процесуального закону вказівки на санкцію, зовсім не означає,
що її немає у системі кримінального процесуального права. Незалежно від
редакційного викладу логічна структура норм кримінального процесуального
права належить до числа тих правових норм, триелементна конструкція яких не
викликає сумнівів [47, с. 44]3.

1

Элькинд П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права. Ленинград: изд-во Ленинград. ун-та,
1963, С. 111; Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальная ответственность. Воронеж: изд-во Воронеж. ун-та, 1984.
С. 43; Ветрова Г.Н. Уголовно-процессуальная ответственность / Отв. ред. А.М. Ларин. М., 1987. С. 102-103.
2
Элькинд П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права. Ленинград: изд-во Ленинград. ун-та,
1963, С. 113.
3
Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальная ответственность. Воронеж: изд-во Воронеж. ун-та, 1984. С. 44.
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Санкція може містити як негативні наслідки невиконання чи дії
всупереч диспозиції кримінальної процесуальної норми, так і погодження,
дозвіл, пов’язані з реалізацією цієї диспозиції.

Насамперед, санкції норм

кримінального процесуального закону містять вказівку на негативні наслідки,
що можуть настати для учасника кримінальних процесуальних правовідносин
при невиконанні ним диспозицій цих норм. Важливо зазначити, що мова йде не
про будь-які негативні наслідки, а тільки про ті, що пов’язані із осудом
прийнятих процесуальних рішень, учинених процесуальних

дій або

бездіяльності.
Для прикладу, відповідно до ч. 8 ст. 182 КПК України у разі невиконання
обов’язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи
належним чином повідомлений, не з’явився за викликом до слідчого,
прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про
причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при
застосуванні запобіжного заходу обов’язки, застава звертається в дохід держави
та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й
використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів
судового

збору.

Зазначене

положення

містить

два

елементи

норми

кримінального процесуального закону – гіпотезу і санкцію. Натомість
диспозиція такої норми викладена у ч. 5 ст. 194 КПК України.
Водночас, у КПК України чимало санкцій, що містять погодження, дозвіл
на вчинення процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Застосування такого роду санкцій спричиняє виникнення, зміну або
припинення кримінальних процесуальних правовідносин. Так, згідно з ч. 2
ст. 34 КПК України питання про направлення кримінального провадження з
одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції
вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за
поданням місцевого суду або за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше
п’яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що
постановляється вмотивована ухвала.
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Крім того, кримінальні процесуальні санкції, про які йдеться, можуть
потягти зміну процесуального статусу його учасниками. Для прикладу,
відповідно до ч. 1 ст. 277 КПК України письмове повідомлення про підозру
може складатися слідчим за погодженням з прокурором.
Якщо фактичною підставою для застосування негативних кримінальних
процесуальних санкцій є невиконання, недотримання диспозиції кримінальної
процесуальної норми, що заслуговує осуду, то фактичною підставою для
застосування позитивних кримінальних процесуальних санкцій, навпаки, –
дотримання, виконання диспозиції.
Такий підхід до розуміння кримінальних процесуальних санкцій
поділяють більшість з опитаних нами практичних працівників. Так, на
запитання «Яка Ваша думка з приводу розуміння поняття «кримінальна
процесуальна санкція» не тільки як вказівки на негативні наслідки порушення
диспозиції, але й у значенні погодження, дозволу на вчинення процесуальних
дій та ухвалення процесуальних рішень?» відповідь «підтримую» обрали 62,5
% респондентів (див. Додаток Г).
Кримінальну процесуальну санкцію застосовують державні органи і
службові особи, які ведуть кримінальне провадження, а у випадках,
передбачених

законом,

й інші

суб’єкти.

На відміну від

реалізації

кримінальних процесуальних норм, яку можуть здійснювати усі суб’єкти
кримінальної процесуальної діяльності, застосовувати такі норми, у тому числі
їх елементи, уповноважені лише державні органи і службові особи.
До них належать: суд, слідчий суддя, керівник органу прокуратури,
прокурор, керівник органу досудового розслідування, а також Вища рада
правосуддя. Серед цих державних органів та службових осіб найбільшими
повноваженнями по застосуванню санкцій норм кримінального процесуального
права наділені слідчий суддя, суд.
Застосування санкцій норм кримінального процесуального права є однією
із стадій правозастосування. Без такої стадії кримінальна процесуальна
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відповідальність була б позбавлена сенсу. У цій стадії державний орган і
службова особа реалізують свої владні повноваження.
У межах застосування санкцій норм кримінального процесуального права
можна виділити такі форми: а) визначення у такій нормі конкретних заходів,
що встановлені як реакція на невиконання, недотримання чи, навпаки,
додержання, здійснення її диспозиції; б) обрання уповноваженим державним
органом, службовою особою заходу впливу (скажімо, покладення на
спеціаліста витрат, пов’язаних з оголошенням перерви в судовому засіданні, у
разі неприбуття до суду з поважних причин або неповідомлення про причини
неприбуття) або погодження, надання дозволу (наприклад, погодження
прокурором вищого рівня зміни обвинувачення в суді першої інстанції); в)
виконання державним органом, службовою особою обраних ними заходів.
Варто

зазначити,

встановлений

власний

що

для

порядок

кримінальних
застосування

процесуальних
у

межах

санкцій

кримінального

провадження.
Кримінальна
застосування

процесуальна

права

та

в

санкція

межах

конкретизується

кримінального

в

акті

процесуального

правовідношення. Застосування санкції кримінальних процесуальних норм
адресоване лише конкретним суб’єктам кримінального провадження і
стосується чітко визначених обставин.
Тому воно має одержати закріплення в індивідуально-правовому
державно-владному приписі (правозастосовному акті), який має письмову
форму виразу (наприклад, ухвала про накладення грошового стягнення;
постанова

про

відсторонення

слідчого

від

проведення

досудового

розслідування у разі неефективного його здійснення та призначення іншого
слідчого; ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи).
До видання акту про застосування санкції суб’єкт, який вчинив
процесуальне правопорушення та якого цей акт стосується, не несе негативної
кримінальної процесуальної відповідальності.
42

Після набрання правозастосовним актом законної сили санкція у
кримінальному проваджені починає функціонувати у вигляді реального
правового

засобу,

потенціал

якого

реалізується

у

конкретному

правовідношенні. Зв’язок санкції кримінальної процесуальної норми з
кримінальним процесуальним правовідношенням проявляється через права та
обов’язки, встановлені диспозицією такої норми.
Звернення правозастосовного акту до виконання перетворює санкцію
норм кримінального процесуального права у реально існуючий для учасника
кримінальних процесуальних відносин правовий наслідок.
Кримінальна процесуальна санкція містить підсумкову оцінку рішень,
дій чи бездіяльності учасників кримінальних процесуальних відносин.
Санкція у кримінальному провадженні характеризується тим, що у ній
відображена

абстрактна

оцінка

поведінки

учасника

кримінальних

процесуальних відносин. Така оцінка може полягати або в осуді або у
схваленні. Для прикладу, її здійснюють прокурор, у результаті вивчення
постанови слідчого про закриття кримінального провадження, слідчий суддя за
наслідками

розгляду клопотання

органу досудового

розслідування

чи

прокурора про намір обмежити конституційні права і свободи особи у
кримінальному провадженні, суди вищої інстанції, перевіряючи судове рішення
в апеляційному та касаційному порядках.
Санкції кримінальних процесуальних норм не містять повного опису
кримінального

процесуального

правопорушення,

тому

компетентному

державному органу і службовій особі не потрібно з’ясовувати: 1) настання
негативних наслідків; 2) причинно-наслідковий зв’язок між протиправним
діянням і його наслідками. Для застосування санкції достатньо встановити
факт протиправності діяння.
Тож кримінальна процесуальна санкція – це елемент норми
кримінального процесуального права, що містить як негативні наслідки
невиконання чи недотримання диспозиції кримінальної процесуальної норми,
так і погодження, дозвіл, пов’язані з реалізацією цієї диспозиції, застосовується
43

державними органами і службовими особами, які ведуть кримінальне
провадження, а у випадках, передбачених законом й іншими суб’єктами, та
містить підсумкову оцінку рішень, дій чи бездіяльності учасників кримінальних
процесуальних відносин.
Кримінальні процесуальні санкції належать до числа кримінальних
процесуальних

гарантій. Вони покликані забезпечити реальність реалізації

прав і виконання обов’язків учасниками кримінальних процесуальних відносин.
У

межах

норм

кримінального

процесуального

права,

санкції

є

компонентами механізму кримінального процесуального регулювання. Вони
мають тісний взаємозв’язок з процесуальними правами і обов’язками,
викладеними

у

диспозиції

кримінальної

процесуальної

норми.

Без

процесуальних прав та обов’язків, поза зв’язком з ними, санкції у
кримінальному провадженні втрачають соціальне призначення і сенс.
Крім того, санкції утворюють нормативну основу існування кримінальної
процесуальної відповідальності. Порядок і форми реалізації санкцій становлять
елемент механізму кримінального процесуального права [14, с. 14-15]1.
Санкції кримінальних процесуальних норм мають різний зміст, але суть у
них одна і вона детермінована необхідністю забезпечення правил поведінки,
встановлених у диспозиції норми кримінального процесуального закону.
1.3. Співвідношення кримінального процесуального примусу,
кримінальної процесуальної відповідальності та кримінальних
процесуальних санкцій
Порушення суб’єктами кримінального провадження кримінального
процесуального закону спричиняє відповідні правові наслідки. Такими
наслідками у сфері кримінального судочинства є застосування кримінальних
процесуальних

санкцій,

притягнення

до

кримінальної

процесуальної

відповідальності, а також реалізація заходів процесуального примусу.
1

Вепрев В.С. Основания уголовно-процессуальной ответственности. М.: Юрлитинформ, 2007. С. 14-15.
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З огляду на це виникають запитання: чи рівнозначними є такі категорії?
чи діють названі правові засоби самостійно або ж паралельно один з одним? чи
може процесуальний примус виходити за межі кримінальної процесуальної
відповідальності?
До того ж, дослідження санкцій у кримінальному провадженні буде
неповним без з’ясування

їх

кримінального

процесуальним

процесу

–

взаємозв’язку із суміжними
примусом

та

категоріями

кримінальною

процесуальною відповідальністю.
Їх співвідношення досі залишається дискусійним, незважаючи на те, що
процесуалісти не оминали увагою цю проблематику.
Важливість визначення співвідношення вищезазначених понять полягає й
у тому, що низка дослідників намагаються обґрунтувати необхідність
закріплення цих понять на законодавчому рівні.
Так, А.С. Гамбарян та Ш.Ю. Ісраєлян, досліджуючи питання обмеження
здійснення права як заходу кримінальної процесуальної відповідальності у
кримінальному процесі Республіки Вірменія, аналізують законопроект, в якому
вперше з’явилося поняття «процесуальні санкції». У цьому законопроекті
санкціям присвячена окрема глава, зі змісту якої випливає, що процесуальні
санкції можуть бути застосовані як під час досудового, так і впродовж судового
провадження. Окремі види санкцій (примусове доставлення до суду та судові
штрафи) можуть бути застосовані лише судом. Стаття 141 законопроекту
регламентує загальні правила застосування та види процесуальних санкцій.
Згідно з ч. 2 цієї статті до системи процесуальних санкцій віднесені:
1) попередження; 2) обмеження здійснення права;

3) видалення із зали

судового засідання; 4) короткочасний арешт; 5) примусове доставлення до
суду; 6) судовий штраф; 7) відсторонення від участі в провадженні [19, с. 139]1.
З наведених положень законопроекту вбачається, що вірменський
законодавець фактично об’єднав в одній главі деякі заходи процесуального
1

Гамбарян А. С., Исраелян Ш. Ю. Ограничение осуществления права как мера уголовно-процесуальной
ответственности. Судебная власть и уголовный процесс. 2016. № 2. С. 139.
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примусу, заходи процесуальної відповідальності та процесуальні санкції,
необґрунтовано позначивши їх родовим поняттям – «процесуальні санкції».
Такий підхід не тільки не сприяє розмежуванню процесуального примусу,
кримінальної процесуальної відповідальності та санкцій у сфері кримінального
провадження, але й вносить плутанину до вже усталених у доктрині
кримінального процесу підходів щодо віднесення тих чи інших заходів до
зазначених категорій.
Подібні положення містить КПК Латвійської Республіки, у ст. 288 глави
16 «Процесуальні санкції» якого визначено, що процесуальна санкція – це захід
примусу, який уповноважена особа або слідчий суддя може застосувати до
особи,

яка

не

виконує

передбачені

законом

процесуальні

обов’язки,

перешкоджає проведенню процесуальної дії, до яких віднесено попередження,
грошове стягнення, видалення із зали суду [178]1.
Звідси випливає, що латвійський законодавець розглядає процесуальні
санкції як частину заходів процесуального примусу.
Такий висновок підтверджується й змістом ст. 289 КПК Латвійської
Республіки, у якій зазначено, що застосування процесуальної санкції не
звільняє особу від виконання процесуального обов’язку, а також не виключає
можливості застосування до неї передбачених законом заходів процесуального
примусу [178]2.
Подібного роду законодавчі недоречності, серед іншого, пояснюються й
тим, що проблема співвідношення категорій «примус», «відповідальність» та
«санкція» є однією з найдискусійніших не тільки у доктрині кримінального
процесу, але й у правничій науці загалом. Диспут з цього питання зумовлений з
одного боку, схожістю, а з іншого, ‒ різною правовою природою цих понять.
Як

наслідок,

наукові

термінологічні

проблеми

породили

недоліки

у

законотворенні.

1
2

Kriminālprocesa likums. URL: https://likumi.lv/doc.php?id=107820
Kriminālprocesa likums. URL: https://likumi.lv/doc.php?id=107820
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А.С. Шабуров слушно зауважив, що, не звертаючи увагу на окремі спірні
моменти в тлумаченні юридичної відповідальності, основна лінія дослідження
прослідковується досить чітко: юридична відповідальність пов’язана із
заходами

державно-примусового

характеру,

які

застосовуються

до

правопорушника згідно із санкцією правової норми [168, с. 85]1.
На спільну мету у вивченні процесуального примусу та процесуальних
санкцій звернула увагу З.В. Попова ‒ дослідження державного примусу у
процесуальних відносинах, систематизація заходів примусу, формулювання
санкцій процесуальних норм, вироблення рекомендацій для практики необхідні
з метою підвищення ефективності правозастосовної діяльності [96, с. 21]2.
У доктрині кримінального процесу науковці дотримуються думки, що
кримінальна процесуальна відповідальність тісно пов’язана з кримінальним
процесуальним примусом і санкціями.
Як зазначає З.П. Коврига, санкція, будучи структурним елементом
правової норми, як і вся норма загалом, забезпечується примусовою силою, і в
цьому аспекті вести мову про процесуальну санкцію, як захід державного
примусу, видається правильним. Але йменувати санкціями окремі заходи
процесуального примусу (затримання, привід, запобіжні заходи) видається
помилковим, оскільки йдеться про ототожнення двох різних категорій [47, с.
36-37]3.
Цю позицію підтримує А.В. Гриненко, зазначаючи, що санкцію як
частину кримінальної процесуальної норми слід відрізняти від самого процесу
нормативного регулювання правовідносин. На його думку, санкція полягає у
можливості застосування державою заходів, що спрямовані на забезпечення

1

Шабуров А. С. Социальная ответственность личности в условиях перестройки. Свердловск: изд-во Урал. унта, 1990. С. 85.
2

Попова З.В. Санкции в правоохранительном процессе: понятие, виды, основания применения: автореф. дисс.
… канд. юрид. наук: 12.00.01: теория права и государства; история учений о праве и государстве / Российская
академия правосудия. М., 2008. С. 21.
3
Коврига З. Ф. Уголовно-процессуальное принуждение. Воронеж: изд-во Воронежского ун-та, 1975. С. 36-37.
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позитивної реалізації норм; негативні наслідки виражають практичне втілення
санкції, її застосування до конкретного випадку [23, с. 143-148]1.
У підсумку вказані науковці доходять висновку, що процесуальна
відповідальність полягає у застосуванні та реалізації санкцій правових норм,
яка забезпечується примусовою силою [47, с. 40]2.
В.М. Меліхов, формулюючи визначення процесуальної відповідальності,
загалом

також

дотримується

вищенаведеної

позиції. Він

вважає, що

процесуальна відповідальність – це особлива форма державного примусу, яка
виражається в реалізації законодавчо закріплених санкцій правових норм до
суб’єктів процесуальних відносин у разі невиконання або неналежного
виконання ними своїх процесуальних обов’язків, повноважень, а також за
зловживання ними процесуальними правами (повноваженнями) [72, с. 8]3.
З приводу наведеного доречно зазначити таке.
Процесуальний примус є значно ширшим поняттям, ніж кримінальна
процесуальна відповідальність, оскільки здійснюється у різних правових
формах

–

кримінальної

заходах

кримінального

процесуальної

процесуального

відповідальності

та

примусу,

заходах

заходах

забезпечення

одержання й перевірки доказової інформації [11, с. 27-30]4. Для застосування
заходів

процесуального

примусу

поза

кримінальною

процесуальною

відповідальністю (приміром, проведення обшуку в житлі або іншому володінні
особи, відсторонення від посади) встановлення факту вчинення процесуального
правопорушення не вимагається. Тож кримінальний процесуальний примус і
кримінальна процесуальна відповідальність співвідносяться як ціле та частина.

1

Гриненко А. В. О соотношении понятий «убеждение», «принуждение» и «ответственность» в уголовном
судопроизводстве: размышления о книге Зои Филипповны Ковриги «Уголовно-процессуальное принуждение»
(Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 1975. 175 с.). Судебная власть и уголовный процесс. 2016. № 2. С.
143-148.
2
Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальное принуждение. Воронеж: изд-во Воронежского ун-та, 1975. С. 40.
3
Мелихов В.А. Процессуальная ответственность как особая форма государственного принуждения (теоретикоправовой анализ): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01: теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве / Саратовская государственная академия права. Саратов, 2011. С. 8.
4
Бобечко Н.Р. Заходи забезпечення кримінального провадження: процесуальна природа, зміст та обсяг. Право
України. 2017. № 12. С. 27-30.
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Місце і роль процесуальної відповідальності в механізмі державного
примусу, на думку
особливістю

цілей,

В.А. Меліхова, визначаються такими чинниками:
завдань

і

функцій,

які

виконує

процесуальна

відповідальність; статусом суб’єктів процесуальної діяльності; особливістю
санкцій процесуальних норм; характером правовідносин, що виникають під час
реалізації процесуальної відповідальності; специфікою актів застосування
процесуальних норм; особливістю несприятливих наслідків для порушників;
системою

засобів,

прийомів

і

способів

реалізації

процесуальної

відповідальності; підставою для реалізації процесуальної відповідальності [72,
с. 10-11]1.
Погоджуючись з наведеним твердженням, зауважимо, що співвідношення
процесуального примусу та кримінальної процесуальної відповідальності не
вичерпується лише інструментальною роллю першого стосовно другої.
Кримінальну процесуальну відповідальність не варто зводити винятково до
процесуального примусу, адже норми кримінального процесуального права
можуть бути виконані, дотримані учасниками кримінальних процесуальних
відносин з власної волі. Для прикладу, згідно з абзацом 2 ч. 2 ст. 305 КПК
України прокурор може самостійно скасувати постанову слідчого про закриття
кримінального провадження, що оскаржена слідчому судді у порядку,
передбаченому § 1 глави 26 КПК України, що тягне за собою закриття слідчим
суддею провадження за скаргою. Понад те, наслідки вчинення кримінального
процесуального
кримінальної

правопорушення
процесуальної

не

завжди

відповідальності

пов’язані
шляхом

з

реалізацією
застосування

процесуального примусу. Так, визнання судом доказів недопустимими (санкція
недійсності) не забезпечується процесуальним примусом.
Останню тезу поділяють й опитані нами практичні працівники. На
запитання «Чи завжди кримінальні процесуальні санкції пов’язані із

1

Мелихов В. А. Процессуальная ответственность как особая форма государственного принуждения (теоретикоправовой анализ): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01: теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве / Саратовская государственная академия права. Саратов, 2011. С. 10-11.
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застосуванням процесуального примусу?» 60 % респондентів дали негативну
відповідь (див. Додаток Г).
Відмінність

між

процесуальним

примусом

та

кримінальною

процесуальною відповідальністю проявляється також у меті, порядку та
суб’єктах їх застосування.
Якщо похідна мета у цих інститутів дійсно співпадає – запобігання або
припинення порушень законодавчих приписів з боку суб’єктів кримінального
провадження, відновлення порушених прав і свобод учасників кримінальних
процесуальних відносин, то основна їх мета істотно відрізняється. Так,
основною метою негативної кримінальної процесуальної відповідальності є
встановлення обов’язку правопорушника зазнати несприятливих наслідків
вчинення ним кримінального процесуального правопорушення, тоді як
основною метою кримінального процесуального примусу є забезпечення
безперешкодного, поступального руху кримінального провадження.
Відрізняється

й

процесуальний

порядок

застосування

заходів

процесуального примусу та кримінальної процесуальної відповідальності. Для
прикладу, щодо запобіжних заходів установлені як загальні положення
застосування, так і порядок обрання окремих з них. Від такого порядку істотно
відрізняється процедура застосування правовідновлювальних санкцій у виді
зміни або скасування судових рішень.
Особливістю характеризуються й суб’єкти прийняття рішення про
застосування заходів процесуального примусу та кримінальної процесуальної
відповідальності. Якщо заходи процесуального примусу застосовують за
ухвалою слідчого судді, суду (крім тимчасового відсторонення судді від
здійснення

правосуддя

у

зв’язку

з

притягненням

до

кримінальної

відповідальності), то деякі заходи кримінальної процесуальної відповідальності
можуть бути застосовані й за рішенням керівника органу досудового
розслідування

(відсторонення

слідчого

від

проведення

досудового

розслідування у разі неефективного його здійснення та призначення іншого
слідчого) та прокурора (заміна прокурора внаслідок неефективного здійснення
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ним нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового
розслідування).
Насамкінець,
неможливо

суть

розкрити

тільки

процесуальних норм.
застосування.

кримінальної
через

процесуальної

реалізацію

відповідальності

санкцій

кримінальних

Останні є лише юридичною підставою для її

Водночас,

реалізація

негативних

санкцій

кримінальних

процесуальних норм пов’язана з осудом, засудженням правопорушника, що не
характерно для заходів кримінального процесуального примусу. Ще однією
відмінною ознакою кримінальних процесуальних санкцій порівняно із заходами
кримінального процесуального примусу є встановлення першими виду та меж
потенційного стягнення, що визначає державний орган і службова особа, які
ведуть кримінальне провадження. Тому санкції визначають як рамки
кримінальної процесуальної відповідальності, так і різновид кримінальної
процесуальної діяльності по її реалізації.
Тож кримінальний процесуальний примус і кримінальна процесуальна
відповідальність відрізняються за обсягом, змістом, основною метою, порядком
та суб’єктами застосування.
Розглянемо співвідношення кримінальної процесуальної відповідальності
та кримінальних процесуальних санкцій.
Підхід до вирішення цього питання залежить від розуміння кримінальної
процесуальної

відповідальності.

Існують

два

найпоширеніші

варіанти

визначення цього поняття. Кримінальна процесуальна відповідальність – це:
1) застосування до правопорушника заходів процесуального примусу, як реакції
на вчинене кримінальне процесуальне правопорушення; 2) передбачений
нормами кримінального процесуального права обов’язок правопорушника
перетерпіти несприятливі наслідки правопорушення.
Одна

група

вчених

характеризує

кримінальну

процесуальну

відповідальність як різновид кримінального процесуального примусу, а
санкцію – як обмеження правопорушника певних прав та покладення на нього
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додаткових обов’язків [52, с. 10; 43, с. 101-104; 92, с. 61-68; 69, с. 147-148; 79,
с. 56]1.
Ідея наведеної позиції полягає у тому, що кримінальна процесуальна
відповідальність
порушення

є правовим засобом, покликаним локалізувати, припиняти

процесуальних

відповідальність,

як

норм.

правило,

Тому

пов’язана

кримінальна
з

процесуальна

процесуальним

примусом.

Процесуальний примус забезпечує реалізацію кримінальної процесуальної
відповідальності у вигляді правовідновлювальних та штрафних санкцій. Утім
кримінальну процесуальну відповідальність не варто зводити лише до
процесуального примусу.
Так, В.М. Корнуков та Е.Є. Томін стверджують, що обов’язковою умовою
кримінальної процесуальної відповідальності є наявність у кримінальному
процесуальному законі санкції, що полягає у накладенні на правопорушника
процесуальної норми стягнення та (або) іншого особистого обмеження чи
позбавлення процесуальних прав [52, с. 12-13; 140, с. 28]2. Подібну думку
висловив і А.Я. Хитра – санкції утворюють нормативну основу існування
кримінальної процесуальної відповідальності [163, с. 108]3.
Така позиція викликає застереження. Хоча категорія «кримінальна
процесуальна відповідальність» та відповідний інститут запроваджені з огляду
на необхідність застосування санкцій норм кримінального процесуального
права, проте у межах цього поняття акцент зміщується із самих процесуальних
санкцій на їх застосування. Крім того, процесуальна санкція поряд із нормою

1

Корнуков В.М. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве. Саратов: изд-во Саратов.
юрид. ин-та, 1978. С. 10; Капустянский В. Г. Об уголовно-процессуальной ответственности. Правоведение.
1982. № 6. С. 101-104; Петрухин И. Л. Уголовно-процессуальная ответственность. Правоведение. 1984. № 3. С.
61-68; Максимова Л.О. Юридична відповідальність у кримінальному провадженні. Науковий вісник
міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція. 2014. № 12. Т. 2 С. 147-148; Мурзановська
А.В. Кримінально-процесуальна відповідальність за новим Кримінальним процесуальним кодексом України:
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативнорозшукова діяльність / Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2017. С. 56.
2
Корнуков В.М. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве. Саратов: изд-во Саратов.
юрид. ин-та, 1978. С. 12-13; Томін Е.Є. Процесуальні порушення у досудовому та судовому провадженнях: дис.
… канд. юрид. наук: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативнорозшукова діяльність / Національна академія прокуратури України. К., 2016. С. 28.
3
Хитра А.Я. Правова природа кримінальної процесуальної відповідальності як виду юридичної
відповідальності. Митна справа. 2014. Спеціальний випуск. С. 108.
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права, яка забороняє або зобов’язує учасника кримінального процесуального
правовідношення до певної поведінки, є радше юридичною підставою для
кримінальної процесуальної відповідальності. Натомість умовою кримінальної
процесуальної відповідальності є дотримання встановленого кримінальним
процесуальним

законом

порядку.

Тож

кримінальна

процесуальна

відповідальність не тільки виникає у зв’язку з порушенням положень
кримінального

процесуального

закону,

але

і

здійснюється

у

суворій

відповідності до них.
Інші дослідники розуміння процесуальної відповідальності, у тому числі й
кримінальної процесуальної, пов’язують з особливим юридичним обов’язком.
Прихильники цієї позиції вважають, що юридична відповідальність передбачає
обов’язок правопорушника перетерпіти несприятливі для нього наслідки, якого у
нього не було б, якби він не вчинив протиправне діяння. Це істотно відрізняє
його від звичайних юридичних обов’язків, що складають позитивний бік
правовідносин [47, с. 56-57; 5, с. 93; 167, с. 8-9, 24]1.
Такий підхід до визначення кримінальної процесуальної відповідальності
не позбавлений підстав. Він зумовлений тим, що кримінальна процесуальна
відповідальність є правовідношенням, у якому сторонами, з одного боку, є
державні органи, службові особи, уповноважені притягнути правопорушника до
процесуальної відповідальності, а з іншого, ‒ правопорушник, який зобов’язаний
перетерпіти несприятливі

для

нього

наслідки. При цьому,

виконання

процесуального обов’язку не є відповідальністю. Кримінальною процесуальною
відповідальністю вважатимуться додаткові (окрім виконаного обов’язку)
несприятливі наслідки. Характер та обсяг несприятливих для правопорушника
наслідків визначені санкцією кримінальної процесуальної норми.

1

Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальная ответственность. Воронеж: изд-во Воронежского ун-та, 1984. С. 5657; Барабаш А. С. Негативная уголовно-процессуальная ответственность. Правоведение. 1987. № 4. С. 93;
Чуклова Е.В. Понятие, основание и виды процессуальной ответственности: теоретический аспект: автореф. дис.
… канд. юрид. наук: 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве /
Самарская государственная академия. Краснодар, 2009. С. 8-9, 24.
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Утім,

представники

обох

вищенаведених

підходів

до

розуміння

кримінальної процесуальної відповідальності розглядають її як реалізацію
процесуальної санкції.
Зокрема,

на

думку

П.С.

Елькінд,

кримінальна

процесуальна

відповідальність проявляється в обов’язку правопорушника перетерпіти заходи
кримінального процесуального примусу, передбачені в санкціях норм
кримінального процесуального права [169, с. 92-93]1.
Така позиція відповідає одному з підходів, сформульованому у теорії
права щодо розуміння юридичної відповідальності. Водночас, наслідки
кримінального процесуального правопорушення невиправдано зводити лише до
заходів процесуального примусу. Для прикладу, отримані показання від особи,
яка не була повідомлена про своє право відмовитися від давання показань та не
відповідати на запитання повинні бути визнані судом недопустимими (п. 4 ч. 2
ст. 87 КПК України). Однак такі наслідки не є заходами процесуального
примусу.
Основу у розмежування кримінальної процесуальної відповідальності та
кримінальних процесуальних санкцій заклала З.П. Коврига. На її думку,
відповідальність пов’язана із санкцією в дії, з її реалізацією, санкція
характеризує статичну функцію права, а юридична відповідальність – його
динаміку [47, с. 15-16]2. Ця точка зору у незначно видозміненій інтерпретації
сприйнята деякими процесуалістами [110, с. 28, 35, 41; 139, с. 343]3.
Утім, деякі дослідники критично оцінили наведений підхід. Основним
його недоліком вони вбачають ототожнення кримінальної процесуальної
відповідальності з реалізацією процесуальної санкції.

1

Элькинд П.С. Цели и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном праве. Ленинград: изд-во
Ленинград. ун-та, 1976. С. 92-93.
2
Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальная ответственность. Воронеж: изд-во Воронежского ун-та, 1984.
С. 15-16.
3
Рожнова В. В. Застосування заходів процесуального примусу, пов’язаних з ізоляцією особи: дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Національна академія
внутрішніх справ України. К., 2002. С. 28, 35, 41; Томін Е.Є. Кримінально-процесуальна відповідальність як
вид юридичної відповідальності. Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 6. С. 343.
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Так, А.С. Барабаш вважає, що реалізація правовідновлювальних санкцій
не має на меті покарати особу, яка ухвалила незаконний акт. Призначенням
таких санкцій

є відновлення становища, яке існувало до прийняття

незаконного та необґрунтованого процесуального рішення [5, с. 91]1.
Схожу думку висловив і Р.М. Білокінь, який стверджує, що «… в
загальному вигляді взаємозв’язок аналізованих категорій проявляється в тому,
що міра кримінально-процесуальної відповідальності визначається санкцією
кримінально-процесуальної норми, а реалізація кримінально-процесуальної
відповідальності

здійснюється

процесуального

примусу.

шляхом
При

цьому,

застосування

кримінального

кримінально-процесуальну

відповідальність та реалізацію санкції не варто ототожнювати, адже не будь-яка
санкція обумовлює настання кримінально-процесуальної відповідальності» [8,
с. 126]2.
Вищенаведені аргументи є доволі спірними. По суті, вказані дослідники
пропонують застосувати правову санкцію без юридичної відповідальності.
Санкція кримінальної процесуальної норми містить вказівку на будь-які
несприятливі для правопорушника наслідки порушення чи невиконання
диспозиції (скажімо, визнання доказів недопустимими, відсторонення слідчого
від проведення досудового розслідування у разі неефективного його здійснення
та призначення іншого слідчого), а не тільки на його покарання (для прикладу,
звернення застави в дохід держави, накладення грошового стягнення). До
моменту вчинення процесуального правопорушення кримінальні процесуальні
санкції залишаються потенційними.
Як слушно зазначає О.Е. Лейст, між санкцією та відповідальністю існує
прямий (без санкції немає відповідальності; нормативна конструкція останньої
зумовлена видом санкції) та зворотній зв’язок: якщо правопорушник не несе
відповідальності, санкція стає абстрактною, деклеративною загорозою. Немає
1

Барабаш А. С. Негативная уголовно-процессуальная ответственность. Правоведение. 1987. № 4. С. 91.
Білокінь Р. М. Кримінально-процесуальна відповідальність: наукові та правові основи: дис. ... докт. юрид.
наук: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність /
Національна академія внутрішніх справ. К., 2018. С. 126.
2
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сенсу і навіть шкідливо встановлювати санкції, якщо не визначений порядок їх
застосування або їх застосувати неможливо [64, с. 97]1.
З приводу наведеного, О.Г. Осадча дуже влучно стверджує, що поняття
відповідальність і санкція співвідносяться як форма та зміст [88, с. 138]2.
Звідси кримінальна процесуальна відповідальність може бути реалізована
тільки на підставі та у межах кримінальних процесуальних норм та
визначається їх санкціями. Без кримінальної процесуальної відповідальності
застосувати кримінальну процесуальну санкцію не видається можливим.
До речі, на запитання «Чи можливе, на Вашу думку, застосування
кримінальних процесуальних санкцій за межами кримінальної процесуальної
відповідальності?» більшість (52,5 %) опитаних респондентів дали негативну
відповідь (див. Додаток Г).
Застосування санкції норми кримінального процесуального права
відбувається в процесі кримінальної процесуальної відповідальності та
завершується встановленням конкретних правових наслідків рішень, дій чи
бездіяльності

учасника

кримінальних

процесуальних

відносин

шляхом

ухвалення уповноваженими державними органами і посадовими особами
процесуального рішення.
Ще однією відмінністю між цими поняттями є підстава для їх реалізації.
Якщо підставою кримінальної процесуальної відповідальності є вчинення
кримінального
застосування

процесуального
кримінальної

правопорушення,

процесуальної

санкції

то

підставою

для

є

невиконання

чи

недотримання диспозиції норми кримінального процесуального права.
Підсумовуючи вищевикладене, кримінальна процесуальна санкція та
кримінальна процесуальна відповідальність співвідносяться між собою як
категорії

можливості

(санкція

є

потенційним

наслідком

вчинення

кримінального процесуального правопорушення, який може і не настати) та
1

Лейст О.Э. Санкции и отвественность по советскому праву (теоретические проблемы). М.: изд-во МГУ, 1981.
С. 97.
2
Осадча О.Г. Процесуальна відповідальність як категорія юриспруденції. Актуальні проблеми держави і права.
2006. Вип. 29. С. 138.
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дійсності (відповідальність є одним з невідворотних наслідків вчинення
кримінального процесуального правопорушення). Кримінальна процесуальна
відповідальність виникає у зв’язку із вчиненням кримінального процесуального
правопорушення, натомість застосування кримінальної процесуальної санкції
породжене недотриманням чи невиконанням диспозиції норми кримінального
процесуального закону.
Висновки до розділу 1
Контекстні значення категорії «санкція» у лінгвістиці та правознавстві
співпадають. При цьому, в обох галузях науки трактування цього поняття
охоплює й діяльність щодо давання дозволів на вчинення певних дій особою,
наділеною владними повноваженнями (санкціонування).
У визначеннях санкцій у кримінальному судочинстві, запропонованих
дослідниками, переважає підхід, згідно з яким ними вважають різного роду
негативні наслідки для учасників кримінальних процесуальних відносин.
Норми кримінального процесуального права виконують не тільки
охоронні, але й регулятивні функції. Недодержання диспозиції кримінальної
процесуальної

норми

процесуальних

відносин,

означає
у

виникнення

яких

шляхом

охоронних

кримінальних

кримінальної

процесуальної

відповідальності реалізують негативні кримінальні процесуальні санкції. Однак
поза увагою залишається ситуація, пов’язана з виконанням диспозиції норми
кримінального процесуального права в межах регулятивних кримінальних
процесуальних

відносин.

За

традиційного

підходу

до

кримінальної

процесуальної відповідальності у вищенаведеній ситуації задіяні не три, а
тільки два елементи кримінальної процесуальної норми – гіпотеза і диспозиція.
Санкція опиняється поза застосуванням. У такий спосіб розривається цілісне
поняття кримінальної процесуальної норми.
У сфері кримінального провадження в аспекті позитивних санкцій
кримінальних процесуальних норм доречніше вести мову не про заохочення,
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заслуги, а про погодження, дозволи. Заслуги та заохочення характерні для
матеріальних галузей права, тоді як у процесуальних його галузях позитивні
санкції, пов’язані зі схваленням реалізації процесуальних прав, повноважень з
метою забезпечення публічних інтересів.
До ознак санкції у кримінальному провадженні доцільно віднести:
1) є елементом норми кримінального процесуального права; 2) може містити як
негативні наслідки невиконання чи дії всупереч диспозиції кримінальної
процесуальної норми, так і погодження, дозвіл, пов’язані з реалізацією цієї
диспозиції; 3) застосовується державними органами і службовими особами, які
ведуть кримінальне провадження, а у випадках передбачених законом, іншими
суб’єктами; 4) конкретизується в акті застосування права та у межах
кримінального процесуального правовідношення; 5) містить підсумкову оцінку
рішень, дій чи бездіяльності учасників кримінальних процесуальних відносин.
Тож санкція у кримінальному провадженні – це елемент норми
кримінального процесуального права, що містить як негативні наслідки
невиконання чи недотримання диспозиції кримінальної процесуальної норми,
так і схвалення, дозвіл, пов’язані з реалізацією цієї диспозиції, застосовується
державними органами і службовими особами, які ведуть кримінальне
провадження, а у випадках передбачених закон, й іншими суб’єктами, та
містить підсумкову оцінку рішень, дій чи бездіяльності учасників кримінальних
процесуальних відносин.
Проблема співвідношення категорій «примус», «відповідальність» та
«санкція» є однією з найдискусійніших не тільки у доктрині кримінального
процесу, але й у правничій науці загалом.
Кримінальний процесуальний примус і кримінальна процесуальна
відповідальність співвідносяться як ціле та частина. Наслідки вчинення
кримінального процесуального правопорушення не завжди пов’язані з
реалізацією кримінальної процесуальної відповідальності шляхом застосування
процесуального примусу. Відмінність між процесуальним примусом та
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кримінальною процесуальною відповідальністю проявляється також у меті,
порядку та суб’єктах їх застосування.
Санкція кримінальної процесуальної норми містить вказівку на будь-які
несприятливі для правопорушника наслідки порушення чи невиконання
диспозиції (скажімо, визнання доказів недопустимими, відсторонення слідчого
від проведення досудового розслідування у разі неефективного його здійснення
та призначення іншого слідчого), а не тільки на його покарання (для прикладу,
звернення застави в дохід держави, накладення грошового стягнення). До
моменту вчинення процесуального правопорушення кримінальні процесуальні
санкції залишаються потенційними.
Кримінальна процесуальна відповідальність може бути реалізована тільки
на підставі та у межах кримінальних процесуальних норм та визначається їх
санкціями. Без кримінальної процесуальної відповідальності застосувати
кримінальну процесуальну санкцію не видається можливим.
Кримінальна

процесуальна

санкція

та

кримінальна

процесуальна

відповідальність співвідносяться між собою як категорії можливості (санкція є
потенційним

наслідком

вчинення

кримінального

процесуального

правопорушення, який може і не настати) та дійсності (відповідальність є
одним з невідворотних наслідків вчинення кримінального процесуального
правопорушення). Кримінальна процесуальна відповідальність виникає у
зв’язку

із

натомість

вчиненням

кримінального

застосування

кримінальної

недотриманням

чи

невиконанням

процесуального
процесуальної
диспозиції

правопорушення,

санкції

норми

породжене

кримінального

процесуального закону.
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РОЗДІЛ 2. ВИДИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ САНКЦІЙ
Диспозиції норм кримінального процесуального права охороняють та
захищають не тільки його власні санкції, але й санкції, закріплені в інших
галузях матеріального права: кримінального, адміністративного, цивільного, а
також у законодавстві, що регламентує організацію й функціонування суду,
прокуратури, адвокатури, експертів. Це зумовлено системністю права.
Не ґрунтується на положеннях кримінального процесуального права
твердження, що норми цієї галузі права охороняються переважно матеріальноправовими санкціями [92, с. 65]1. У цьому питанні обґрунтованою видається
позиція В.М. Бібіло про те, що диспозиції кримінальних процесуальних норм
охороняють, насамперед, кримінальні процесуальні санкції. Їх повинно бути
стільки, скільки, щоб забезпечити «обслуговування» усіх диспозицій [7, с.
260]2.
На прикладі кримінально-правових норм А.І. Столмаков пояснив, що
оскільки норми кримінального процесуального права призначені реалізувати
норми кримінального права, то за порушення перших можуть застосовувати
санкції, передбачені кримінальним законом [130, с. 41]3.
Зокрема, у КК України (ст.ст. 384, 387) встановлені санкції за
невиконання чи недотримання диспозиції кримінальних процесуальних норм
щодо давання відповідним учасником кримінального провадження правдивих
показань, не розголошення без дозволу слідчого, прокурора відомостей, які
безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних
дій, що здійснюються (здійснювалися) за його участю [56]4.
Прикладом цього є таке кримінальне провадження.
20 лютого 2018 р. ОСОБА_3 додатково допитано як свідка. Слідчим під
час додаткового допиту ОСОБА_3 роз’яснено порядок проведення допиту, а
1

Петрухин И. Л. Уголовно-процессуальная ответственность. Правоведение. 1984. № 3. С. 65.
Бибило В.Н. Структура норм уголовно-процессуального права. Право и демократия. 2001. Вып. 11. С. 260.
3
Столмаков А.И. Понятие и классификация санкций норм уголовно-процессуального права. Правоведение.
1977. № 3. С. 41.
4
Кримінальний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
2
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також його права та обов’язки, передбачені ст. 66 КПК України, згідно з якими
свідок зобов’язаний не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду
відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та
процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали
відомі свідку у зв’язку з виконанням його обов’язків.
Відповідно до протоколу про недопустимість розголошення відомостей
досудового розслідування від 20 лютого 2018 р. ОСОБА_3 роз’яснено
положення ч. 1 ст. 222 КПК України, а саме про те, що відомості досудового
розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або
прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим, та в порядку
ч. 2 ст. 222 КПК України, повідомлено про недопустимість розголошення
відомостей

досудового

розслідування

попереджено

про

обов’язок

не

розголошувати відомості, які йому стали відомі у зв’язку з участю в
додатковому допиті без дозволу слідчого, прокурора, а також роз’яснено те, що
незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою
кримінальну відповідальність, встановлену законом.
ОСОБА_3 роз’яснено зміст ст. 387 КК України – розголошення даних
оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування.
Під час додаткового допиту як свідка ОСОБА_3 надано для огляду копію
договору №050417-Т про надання послуг із сортування та утилізації твердих
побутових відходів від 5 квітня 2017 р., укладеного між ТОВ «АВЕ-Львів» та
ТОВ «Теремор», а також копії товарно-транспортних накладних, у яких наявні
відомості про вантажовідправника, вантажоодержувача, перевізників твердих
побутових відходів, місце захоронення, марку, модель та реєстраційні номерні
знаки транспортних засобів, на яких здійснювалося перевезення твердих
побутових відходів.
20 лютого 2018 р. о 19:00 год. ОСОБА_3, знаходячись у м. Львові по
вул. Монастирського напроти будинку №1, діючи умисно, достовірно знаючи,
що він попереджений в установленому законом порядку про обов’язок не
розголошувати дані досудового розслідування, які йому стали відомі під час
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додаткового допиту як свідка у кримінальному провадженні, без дозволу
прокурора або слідчого, усвідомлюючи те, що незаконне розголошення
відомостей

досудового

розслідування

тягне

за

собою

кримінальну

відповідальність, в усній формі розголосив ОСОБА_7, який не є стороною та
учасником цього кримінального провадження, тобто сторонній особі дані
досудового розслідування, а саме розповів про наявність в органу досудового
розслідування договору укладеного між ТзОВ «АВЕ-Львів» та ТзОВ
«Теремор», обставини підписання вказаного договору, наявність товарнотранспортних накладних на перевезення сміття з м. Львів у м. Дніпро, та
відомості, які містяться у них, а також відсутності його підпису на вказаних
товарно-транспортних накладних.
Дії ОСОБА_3 кваліфіковано за ч.1 ст. 387 КК України, оскільки він
вчинив розголошення без письмового дозволу прокурора, слідчого, даних
досудового розслідування особою, попередженою в установленому законом
порядку про обов’язок не розголошувати такі дані [17]1.
КУпАП (ст. 1853, 1854) зокрема містить санкції за недодержання
учасником кримінального провадження обов’язків та порушення заборон
прибуття за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, порушення
ним (участником) порядку в судовому засіданні [48]2.
На підтвердження цього наведемо такий приклад.
Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення від 7
листопада 2018 р., складеного секретарем судового засідання Хмельницького
міськрайонного суду Хмельницької області, 7 листопада 2018 р. близько
17 год. 10 хв. в залі Хмельницького міськрайонного суду за адресою:
м. Хмельницький, вул. Пилипчука,1, під час розгляду скарги ОСОБА_1 на
постанову слідчого

про

закриття кримінального

провадження

(справа

№686/22353/18), після неодноразових зауважень головуючої у справі судді
Порозової І.Ю., зроблених скаржнику ОСОБА_1 стосовно його поведінки в
1

Вирок Сихівського районного суду м. Львова від 2 березня 2018 р. (справа № 464/961/18; провадження № 1кп/464/220/18). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72598422
2
Кодекс України про адміністративні правопорушення. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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судовому засіданні, останній продовжив порушувати порядок в судовому
засіданні та під час обґрунтування мотивів заявленого слідчому судді
Порозовій І.Ю. відводу вчинив дії, що мають ознаки адміністративного
правопорушення, передбаченого ч.1 ст.1853 КУпАП, а саме, які свідчать про
явну зневагу до суду або встановлених у суді правил. Зокрема, висловлювався
нецензурною лайкою та в образливій формі на адресу судді. Вказані дії
відбулися

в

присутності

слідчого

прокуратури

Хмельницької

області

ОСОБА_4, адвоката ОСОБА_5, секретаря судового засідання Гарячої Д.А. та
співробітників роти конвойної служби, а також зафіксовано звукозаписом
судового засідання та відображено в журналі судового засідання (файл
звукозапису № 4557 починаючи з 11 хв. 04 сек.; в журналі судового засідання
17 год. 11 хв. 26 сек.). Своїми діями ОСОБА_1 вчинив адміністративне
правопорушення, передбачене ч.1 ст.1853 КУпАП [105]1.
Суб’єктами притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1
ст. ст.1853 КУпАП є свідок, потерпілий, позивач, відповідач.
Видається, що у ч. 1 ст. 1853 КУпАП окрім потерпілого, позивача та
відповідача варто окремо вказати також і на їх представників, оскільки вони
часто самостійно представляють їхні інтереси в суді, не прирівнюючи їх до
інших громадян. У зв’язку з наведеним пропонуємо диспозицію ч. 1 ст. 1853
КУпАП викласти у такій редакції: «Неповага до суду, що виразилась у злісному
ухиленні від явки в суд свідка, потерпілого (його представника), позивача (його
представника), відповідача (його представника) або в непідкоренні зазначених
осіб та інших громадян розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку
під час судового засідання, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про
явну зневагу до суду або встановлених у суді правил».
Загалом, можна визначити такі найпоширеніші випадки притягнення
особи до адміністративної відповідальності за вчинення неповаги до суду:

1

Постанова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27 лютого 2019 р. (справа
№ 686/26374/18). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80175722
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– порушення
перебивання

порядку

суддів,

ведення

коментування,

судового
лайка,

засідання,

нецензурні

викрикування,
висловлювання,

перешкоджання судді зайти до зали судових засідань, шарпання судді за
мантію, звертання до судді на «ти», демонстрація судді непристойного жесту;
– з’явлення до суду у стані алкогольного сп’яніння;
– направлення

учасниками

справи

процесуальних

документів

чи

особистих звернень до суду із зазначенням нецензурних висловів на адресу
суду чи конкретного судді;
– нез’явлення до суду та неповідомлення про причини неявки,
систематичні запізнення;
– поява в суді у неналежному зовнішньому вигляді (у пляжних шортах,
майці, сандалях тощо);
– виривання документів з матеріалів справи;
– відмова учасника судового процесу встати на вимогу судді чи
відповідати на поставлені запитання головуючого;
– не вимкнення звуку на мобільному телефоні;
– використання відеозаписувальних засобів без дозволу суду та учасників
процесу [40]1.
Санкції норм кримінального процесуального права закріплені й у Законі
України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові
незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність,
органів досудового розслідування, прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 р.,
адже у ч. 1 ст. 130 КПК України встановлено, що шкода, завдана незаконними
рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову
діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, відшкодовується

1

Зозуля Н. Неповага до суду: вимоги закону і практика. Українське
https://ukrainepravo.com/judicial_truth/divine_law/nepovaga-do-sudu-vymogy-zakonu-i-praktyka-/

право.

URL:
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державою за рахунок Державного бюджету України у випадку та в порядку,
передбачених законом [36]1.
З цього приводу доречно навести правову позицію Великої Палати
Верховного Суду, викладену у постанові від 20 вересня 2018 р. Так, внаслідок
незаконного засудження, ухвалення судом виправдувального вироку, позивач
має право на відшкодування майнової та моральної шкоди. Обов’язок
роз’яснити особі порядок поновлення її порушених прав чи свобод та
відшкодування завданої шкоди у разі ухвалення виправдувального вироку
покладається на суд, який повинен здійснити це шляхом направлення
громадянинові повідомлення одночасно з копією виправдувального вироку,
який набрав законної сили. При цьому в повідомленні має бути зазначено, куди
і протягом якого терміну можна звернутися за відшкодуванням шкоди і
поновленням порушених прав [101]2.
У певних випадках невиконання своїх обов’язків під час кримінального
провадження

може

потягти

притягнення

учасників

кримінальних

процесуальних відносин до дисциплінарної відповідальності.
Скажімо, за порушення правил відводу (самовідводу) суддю може бути
притягнуто до дисциплінарної відповідальності відповідно до розділу VI
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. [38]3
Прокурор згідно з положеннями розділу VI Закону України «Про прокуратуру»
від 14 жовтня 2014 р.

може бути притягнутий до дисциплінарної

відповідальності за публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції
невинуватості [37]4. У разі неприбуття захисника для участі у виконанні
процесуальних дій за участю підозрюваного, обвинуваченого, захисник може

1

Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що
здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» від 1
грудня 1994 р. № 266/94-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80
2
Постанова Великої Палати Верховного Суду від 20 вересня 2018 р. (справа № 686/23731/15-ц; провадження №
14-298цс18). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76860092
3
Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
4
Закон
України
«Про
прокуратуру»
від
14
жовтня
2014
р.
№
1697-VII.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#n416
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бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності (розділ VI Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р.) [34]1.
Так, до апеляційного суду Одеської області надійшло подання
Малиновського районного суду міста Одеси про направлення до іншого суду
обвинувального акта, оскільки понад 40 свідків у цьому кримінальному
провадженні проживають у місті Білгород-Дністровську, а тому розгляд справи
доцільно проводити у Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської
області. Апеляційний суд задовольнив подання та направив кримінальне
провадження до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської
області. Одна з суддів колегії цього суду подала заяву про самовідвід, оскільки
її не обрано до числа суддів, які уповноважені здійснювати кримінальне
провадження щодо неповнолітніх. Колегією суддів цю заяву задоволено. Через
неможливість утворити склад суду для розгляду справи її передано до
апеляційного суду Одеської області з поданням про направлення до іншого
суду. Справу було направлено до Овідіопольского районного суду Одеської
області. Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила, що
суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду заявила самовідвід
безпідставно. Частина 14 ст. 31 КПК України визначає, що у разі якщо
кримінальне провадження має здійснюватися судом колегіально, лише
головуючий суддя має бути, уповноваженим згідно із Законом України «Про
судоустрій і статус суддів» на здійснення кримінального провадження щодо
неповнолітніх. Тож, підстав для відводу судді, яка не була головуючою у цій
справі не було, а в таких діях наявні ознаки дисциплінарного проступку –
порушення правил відводу (самовідводу). За таке діяння судді було оголошено
попередження [109]2.
Санкції норм кримінального процесуального права, встановлені у інших
галузях права, як справедливо зазначила П.С. Елькінд, використовують за
1

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р. № 5076-VI. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
2
Рішення Третьої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 13 листопада 2019 р. № 2971/3дп/15-19.
URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/767
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необхідності у кримінальному провадженні не замість, а окрім кримінальних
процесуальних санкцій [170, с. 114-115]1.
Це твердження поділяє й А.І. Столмаков, підкреслюючи, що матеріальноправові санкції не замінюють кримінальних процесуальних. Звідси вчений
дійшов висновку, що санкції норм кримінального процесуального права – не
механічна сукупність різних санкцій, а цілісна система, для якої характерні
єдність і диференціація, що носять об’єктивний характер. Їх єдність обумовлена
єдністю охоронюваних кримінальних процесуальних відносин і завдань, що
стоять перед усіма видами санкцій. Водночас, кожна група санкцій покликана
виконувати чітко відведену їй функцію [130, с. 44-45]2.
Підтримуючи таку позицію, С.О. Полунін вважає, що слід розмежовувати
поняття

кримінальної

процесуальної

норми.

процесуальної
Останнє

санкції

включає

в

та

санкції

кримінальної

себе,

крім

кримінальних

процесуальних, санкції кримінального, цивільного, адміністративного та
дисциплінарного права, що також охороняють кримінальні процесуальні норми
від порушень [95, с. 9, 16]3.
На це звертає увагу й С.О. Гемай – поняття «кримінальні процесуальні
санкції» охоплюється поняттям «санкції норм кримінального процесуального
права». Бо перші містяться винятково у нормах кримінального процесуального
права, а другі можуть бути розосереджені в нормах різних галузей права:
кримінального, адміністративного, цивільного, трудового тощо [21, с. 122]4.
На відмінності між цими поняттями наголошено й у навчальній
літературі. Санкції, закріплені у нормі кримінального процесуального права, є
кримінальними

процесуальними

санкціями.

Натомість,

санкції,

що

передбачають відповідальність за порушення приписів норм процесуального
1

Элькинд П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права. Ленинград: изд-во Ленинград. ун-та,
1963. С. 114-115.
2
Столмаков А.И. Понятие и классификация санкций норм уголовно-процессуального права. Правоведение.
1977. № 3. С. 44-45.
3
Полунин С.А. Уголовно-процессуальные санкции и особенности их применения: автореф. дисс. … канд.
юрид. наук: 12.00.09: уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности /
Саратовская государственная академия права. Саратов, 1997. С. 9, 16.
4
Гемай С.О. Санкції у нормах нового КПК України. Науковий вісник Ужгородського національного
університету. Серія «Право». 2012. Випуск 20. Частина 1. Т. 1. С. 122.
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права, але містяться в нормах інших галузей права, називаються санкціями
норм кримінального процесуального права [67, с. 14]1.
Наведений
кримінальному

підхід

щодо

провадженні

термінологічного
заслуговує

позначення

уваги,

однак

санкцій
із

у

певними

застереженнями.
Справді

існує

потреба

у

розмежуванні

санкцій,

закріплених

у

кримінальному процесуальному праві, та санкцій, що містяться у інших галузях
права та забезпечують диспозицію кримінальної процесуальної норми. Те, що
перші є кримінальними процесуальними не викликає сумніву. Однак назва
других – «санкції норм кримінального процесуального права» видається
умовною. Адже незалежно від джерела закріплення (кримінальне процесуальне
право чи інша галузь права), санкції у кримінальному провадженні завжди
зберігають приналежність до норм кримінального процесуального права.
Санкція, у якій галузі права вона не була б закріплена, не втрачає свого зв’язку
ні з гіпотезою, ні з диспозицією кримінальної процесуальної норми. Тому і
кримінальні процесуальні санкції, і санкції інших галузей права, що
забезпечують диспозицію кримінальної процесуальної норми, є санкціями норм
кримінального процесуального закону.
Необхідно звернути увагу на й те, що закріпленими у інших галузях права
можуть бути тільки негативні санкції норм кримінального процесуального
права.
Тож поняття «санкції норм кримінального процесуального права» є
родовим [126, с. 231]2. За джерелом закріплення такі санкції можна поділити на
два

види:

а)

санкції,

безпосередньо

встановлені

у

кримінальному

процесуальному праві (кримінальні процесуальні санкції); б) санкції інших
галузей

права,

що

забезпечують

реалізацію

диспозиції

кримінальної

процесуальної норми.

1

Лобойко Л.М., Банчук О.А. Кримінальний процес: Навчальний посібник. К.: Baite, 2014. С. 14.
Сопронюк О.А. Кримінальне процесуальне правопорушення як підстава застосування санкцій у
кримінальному провадженні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. Випуск 1. Т.1. С. 231.
2
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Водночас, виникає запитання: якщо для забезпечення диспозиції
кримінальної процесуальної норми додатково можуть бути застосовані санкції,
закріплені у інших галузях права, то чи можна стверджувати у таких випадках
про

різні

види

юридичної

відповідальності

у

межах

кримінального

провадження?
Відповідаючи на це запитання, А.С. Барабаш зазначив, що предмет
юридичної відповідальності чітко визначений галузевою приналежністю
порушеної норми. Якщо порушена норма кримінального процесуального права,
то повинна наставати кримінальна процесуальна відповідальність [5, с. 96]1.
Подібну відповідь дав і В.С. Вепрєв. Він вважає, що немає значення
санкції яких галузей права застосовуватимуть. Самі по собі санкції, як
безпосередньо наявні у кримінальному процесуальному праві, так і запозичені з
інших галузей права, не становлять основу для розмежування окремих видів
юридичної відповідальності [14, с.16]2.
З наведеними відповідями навряд чи можна погодитися. Правила,
визначені у диспозиції кримінальної процесуальної норми, іноді мають
настільки

важливий

характер,

що

реагування

лише

кримінальними

процесуальними санкціями на їх порушення явно недостатньо. Відтак, має бути
застосована санкція тієї галузі права, яка здатна здійснити найефективніший
вплив на порушника диспозиції кримінальної процесуальної норми. При
визначенні виду юридичної відповідальності у разі недотримання чи
невиконання диспозиції норми кримінального процесуального закону, яка
забезпечена санкцією іншої галузі права, необхідно брати до уваги галузь
права, у якій встановлена така санкція, що визначає вид та обсяг юридичної
відповідальності конкретного виду.
У випадках, коли учасник кримінальних процесуальних відносин не
дотримався диспозиції норм кількох галузей права, можлива реалізація двох
видів юридичної відповідальності. Для прикладу, якщо підозрюваний після
1
2

Барабаш А. С. Негативная уголовно-процессуальная ответственность. Правоведение. 1987. № 4. С. 96.
Вепрев В.С. Основания уголовно-процессуальной ответственности. М.: Юрлитинформ, 2007. С. 16.
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обрання до нього запобіжного заходу здійснює незаконний вплив на свідка з
метою зміни його показань на свою користь, то він не тільки порушив
заборону, передбачену п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, але й встановлену у ст.
386 КК України. За такої ситуації він може бути притягнутий і до кримінальної
процесуальної (заміна запобіжного заходу щодо нього на суворіший), і до
кримінальної відповідальності за примушування свідка до давання завідомо
неправдивих показань.
Ґрунтовне дослідження кримінальних процесуальних санкцій передбачає
проведення їх класифікації.
Класифікація (з лат. classis – розряд, клас та facio – роблю, розкладаю) –
загальнонаукове та загальнометодологічне поняття, що позначає таку форму
систематизації знання, за якої вся сфера об’єктів, яких вивчають, подана у
вигляді класів або груп, у яких ці об’єкти розподілені на підставі їх подібності у
відповідних властивостях [82, с. 255]1. Це поняття покликане вирішити два
основні завдання: подати у надійному та зручному для сприйняття вигляді усі
об’єкти, що входять до цієї сфери; містити якомога більше істотної інформації
про них [132, с. 9-10]2.
У теоретичному плані класифікація кримінальних процесуальних санкцій
сприяє систематизації накопичених про цей елемент норми кримінального
процесуального закону знань, допомагає ґрунтовніше з’ясувати її місце у
структурі такої норми, визначити правові заходи, закладені в їх основу.
Натомість практичне значення такої класифікації полягає у тому, що вона
забезпечує правильне застосування кримінальних процесуальних санкцій,
усуває неоднозначність у їх трактуванні, служить орієнтиром оцінки дій,
рішень чи бездіяльності учасників кримінальних процесуальних відносин, дає
змогу з’ясувати особливості застосування окремих різновидів санкцій.
У підручниках та посібниках з теорії права санкції норм галузі права
найчастіше класифікують за такими критеріями: за характером негативних
1
2

Новая философская энциклопедия в 4 т. Т. ІІ. М., 2010. С. 255.
Субботин А.Л. Классификация. М., 2001. С. 9-10.
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наслідків, що настають у разі порушення правила, визначеного у диспозиції
санкції

(правовідновлювальні

та

каральні);

за

ступенем

визначеності

(абсолютно визначені, відносно визначені, альтернативні та кумулятивні); за
складом (прості та складні) [32, с. 153; 136, с. 385-386; 161, с. 241; 1, с. 197-198;
135, с. 262-263; 108, с. 129-130; 2, с. 196; 114, с. 133-134; 33, с. 133-134; 85, с.
104; 135, с. 224; 137, с. 137]1.
З наведених класифікаційних критеріїв вбачається, що вони не повною
мірою розкривають суть санкцій норм права. Так, у них не враховано такі групи
санкцій як позитивні та негативні. До того ж, абсолютно визначені, відносно
визначені, альтернативні та кумулятивні санкції є підвидами негативних
санкцій правових норм.
У дисертаціях, присвячених дослідженню самих правових санкцій та їх
окремих видів, названі критерії доповнені ще й такими: за характером правових
наслідків (позитивні та негативні); за порядком реалізації (санкції, що можуть
бути застосовані тільки на підставі судових рішень, санкції, які вправі
застосувати позасудові органи або компетентні посадові особи, та санкції,
реалізація яких можлива поза правозастосовною діяльністю) [45, с. 127-138;
112, с. 102-105; 117, с. 8, 21-22; 26, с. 11, 18-19; 28, с. 18-19]2.
1

Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков та ін.; за ред.
В.В. Копєйчикова. К.: Юрінком Інтер, 1999. С. 153; Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К.
Бабаева. М.: Юристъ, 2003. С. 385-386; Фаткуллин Ф.Н., Фаткуллин Ф.Ф. Проблемы теории государства и
права / Учебное пособие. Казань: КЮИ МВД России, 2003. С. 241; Абдулаев М.И. Теория государства и права:
Учебник для высших учебных заведений. М.: Финансовый контроль, 2004. С. 197-198; Теория государства и
права: учеб. / А. В. Мелехин. М. : Маркет ДС, 2007. С. 262-263; Рабінович П.М. Основи загальної теорії права
та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. Львів: Край, 2007. С. 129-130; Алексеев С.С. Общая теория
права: учеб. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009. С. 196; Скакун О.Ф. Теорія права і держави:
Підручник. 3-тє видання. К.: Алерта, 2012. С. 296; Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри.
К.: Ваіте, 2015. С. 133-134; Общетеоретическая юриспруденция: учебный курс: учебник / под. ред. Ю. Н.
Оборотова. Одесса: Феникс, 2011. С. 104; Теория государства и права. Часть 2. Теория права. Учебник / Под
ред. М.Н. Марченко. М.: Зерцало-М., 2011. С. 224; Теорія держави та права: навч. посіб. / [Є.В. Білозьоров, В.П.
Власенко, О.Б. Горова, А.М. Завальний, Н.В. Заяць та ін.]; за заг. ред. С.Д. Гусарєва, О.Д. Тихомирова. К. :
НАВС, Освіта України, 2017. С. 137.
2
Ковалюнас Д.А. Санкции в публичном праве: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01 – теория права и
государства; история права и государства; история политических и правовых учений. Самара, 2000. С. 127-138;
Сатина Э.А. Классификация правовых санкций. Вестник Томского государственного университета. 2006. Вып.
2. С. 102-105; Соболев М.В. Санкция как элемент юридической ответственности: автореф. дисс. … канд. юрид.
наук: 12.00.01: теория права и государства; история учений о праве и государстве / Российская академия
государственной службы при Президенте Российской Федерации. М., 2006. С. 8, 21-22; Дегтярева Н.И. Санкция
недейсвительности в российском праве (вопросы теории и практики): автореф. дисс. … канд. юрид. наук:
12.00.01: теория и история права и государства; история учений о праве и государстве / Саратовская
государственная академия права, 2011. С. 11, 18-19; Дьяченко Е.В. Поощрение как позитивные санкции нормы
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Викликає застереження останній критерій. Порядок реалізації санкції не
може бути єдиним мірилом при їх поділі на ті, що можуть бути застосовані
тільки на підставі судових рішень, ті, які вправі застосувати позасудові органи
або компетентні посадові особи, та санкції, реалізація яких можлива поза
правозастосовною

діяльністю.

Необхідно

врахувати

ще

й

суб’єкта,

уповноваженого застосовувати санкції.
З урахуванням зазначеного вище, для класифікації кримінальних
процесуальних санкцій можуть бути придатними усі із запропонованих у теорії
права критеріїв [121, с. 194-195]1.
Такі

критерії,

кримінального

за

певними

процесуального

винятками,

права

дослідники

використали

і

проблематики

при

класифікації

кримінальних процесуальних санкцій.
Одну з найґрунтовніших класифікації санкцій у кримінальному процесі
здійснив А.І. Столмаков. За способом охорони правопорядку санкції норм
кримінального

процесуального

права

учений

поділив

на

три

групи:

правовідновлювальні, правозаперечувальні та каральні [130, с. 45]2.
Звідси випливає, що, з одного боку, названий автор доповнив види
санкцій правових норм, що зазвичай виділяють у теорії права, акцентувавши
увагу ще й на правозаперечувальних санкціях. З іншого боку, запропонований
ним критерій – спосіб охорони правопорядку є надто широким, здатним
охопити ще й інші правові санкції. Це зумовлено тим, що правовідновлювальні,
правозаперечувальні та каральні санкції завжди пов’язані із недотриманням чи
невиконанням диспозиції правових норм, а тому мають негативний характер. З
огляду на це, такий критерій доречніше назвати «за характером негативних

права: общетеоретический аспект: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01: теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве / Северо-Кавказский государственный технический
университет. Краснодар, 2011. С. 18-19.
1
Сопронюк О. Класифікація кримінально-процесуальних санкцій. Історико-правовий часопис. 2015. № 2. С.
194-195.
2
Столмаков А.И. Понятие и классификация санкций норм уголовно-процессуального права. Правоведение.
1977. № 3. С. 45.
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наслідків, що настають у разі порушення правила, визначеного у диспозиції
норми кримінального процесуального права».
Під правовідновлювальними санкціями науковець розуміє заходи, що
застосовують судово-слідчі органи і прокуратура з метою поновлення
порушеного правопорядку. Такі санкції, на думку автора, охоплюють три
підгрупи: а) скасування або зміна незаконних процесуальних актів (скасування
незаконних

постанов слідчого, неправосудних

вироків);

б) примусове

здійснення процесуальних дій щодо осіб, які ухиляються від добровільного
виконання своїх процесуальних обов’язків (привід свідка, обрання суворішого
запобіжного

заходу,

розслідування);

в)

усунення
обов’язок

слідчого

від

відшкодування

проведення
шкоди,

досудового

заподіяної

особі

кримінальним процесуальним правопорушенням (поновлення на попередній
роботі; цивільно-правові заходи, пов’язані із незаконним затриманням,
проведенням досудового розслідування і судового розгляду; захист честі та
гідності особи) [130, с. 45]1.
На

наш

погляд,

визначення

правовідновлювальних

санкцій,

запропонованих А.І. Столмаковим, є настільки загальним, що під нього можна
підвести усі інші види санкцій, що виокремлює автор. Справді, усі санкції норм
кримінального процесуального права, а не тільки правовідновлювальні,
застосовують державні органи і службові особи, які ведуть кримінальне
провадження. Це одна із ознак таких санкцій. Також загалом усі санкції у
кримінальному

провадженні

правопорядку.

Водночас,

мають
навряд

на
чи

меті

поновлення

санкції

норм

порушеного
кримінального

процесуального права здатні поновити порушення усього правопорядку.
До підгруп санкцій, що включені до правовідновлювальних, віднесені не
лише суто кримінальні процесуальні, але й санкції, що забезпечують
диспозицію норми кримінального процесуального права, закріплені у інших
галузях. Водночас, не усі з наведених, як приклад, заходів належать
1

Столмаков А.И. Понятие и классификация санкций норм уголовно-процессуального права. Правоведение.
1977. № 3. С. 45.
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правовідновлювальних санкцій. Так, привід, наш погляд, є не кримінальною
процесуальною санкцією, а заходом кримінального процесуального примусу.
Його суть полягає у примусовому супроводженні підрозділом органів
Національної поліції, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за
додержанням податкового законодавства, НАБУ або ДБР за рішенням слідчого
судді чи суду особи, яка без поважних причин не прибуває на виклик до
слідчого, детектива НАБУ, прокурора, слідчого судді чи суду. Крім того,
запропонована назва підгрупи правовідновлювальних санкцій – «примусове
здійснення процесуальних дій щодо осіб, які ухиляються від добровільного
виконання своїх процесуальних обов’язків» має більше спільного із заходами
кримінальної

процесуальної

відповідальності,

ніж

із

кримінальними

процесуальними санкціями.
Водночас А.І. Столмаков має рацію, що за своїм характером санкції норм
кримінального процесуального права переважно є правовідновлювальними.
Також варто погодитися, що серед них переважає такий вид, як скасування
незаконних процесуальних актів [130, с. 45-46]1.
Правозаперечувальні кримінальні процесуальні санкції А.І. Столмаков
розглядає як заходи державного примусу, що полягають у позбавленні слідчого
або судового акту доказового значення [130, с. 46]2.
Однак ця позиція не знайшла підтримки у спеціальній літературі.
Так, З.П. Коврига висловила думку, що введення у науковий обіг ще
одного виду санкцій – правозаперечувальних, спрямованих на позбавлення
слідчого чи судового акту доказового значення, є недоцільним і надуманим [47,
с. 46]3.
Натомість В.М. Бібіло вважає, що правозаперечувальні санкції лежать в
основі правовідновлювальних, є їх першим етапом. Окремо вони не існують,
оскільки лише їх застосування не потягне повного відновлення порушеного
1

Столмаков А.И. Понятие и классификация санкций норм уголовно-процессуального права. Правоведение.
1977. № 3. С. 45-46.
2
Столмаков А.И. Понятие и классификация санкций норм уголовно-процессуального права. Правоведение.
1977. № 3. С. 46.
3
Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальная ответственность. Воронеж: изд-во Воронеж. ун-та, 1984. С. 46.
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права.

Вони

охоплюються

правовідновлювальними

санкціями

та

їх

необґрунтовано розглядати як самостійний вид [7, с. 263]1.
Насамперед, звернемо увагу на спірність назви цієї підгрупи санкцій –
«правозаперечувальні». Очевидно, що санкція, як елемент норми права, не
може заперечувати інші елементи такої норми. Крім того, як видно з
наведеного прикладу таких санкцій, йдеться про втрату правозастосовним
актом у кримінальному провадженні доказової сили. Однак доречніше
стверджувати, що правозастосовні акти державних органів і службових осіб у
кримінальному провадженні можуть втратити законну силу. Наостанок, втрата
цим актом законної сили може відбутися внаслідок його зміни або скасування,
що є правовідновлювальною санкцією. Тож назва цієї групи кримінальних
процесуальних санкцій та їх різновиди підлягають перегляду.
Натомість каральні санкції – це, з позиції А.І. Столмакова, заходи
«штрафного, карального» характеру, за допомогою яких здійснюється
покарання порушника, його виховання та виправлення (кримінально-правові
заходи, адміністративні та дисциплінарні стягнення) [130, с. 46]2.
На наше переконання, усі негативні санкції норм кримінального
процесуального права спрямовані на покарання учасника кримінальних
процесуальних відносин за невиконання процесуальних обов’язків, хоча
поняття «покарання» у такому аспекті й не прийнято вживати у доктрині
кримінального процесу.
Варто погодитися з А.І. Столмаковим, що каральні та штрафні санкції,
будучи

різновидами

єдиної

групи

санкцій,

знаходяться

у

певному

співвідношенні. Спільним у них є те, що вони носять каральний характер, тобто
спричиняють

порушнику

процесуальних

норм

несприятливі

наслідки.

Відмінності між цими різновидами санкцій – у специфіці характеру заходів
стягнення. Якщо каральні санкції можуть виражатися в обмеженні прав
учасників судочинства – порушників норм кримінального процесуального
1
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права (переважно це заходи кримінального покарання і дисциплінарного
впливу), то штрафні – у покладенні на правопорушника спеціальних штрафних
обов’язків (зазвичай заходів адміністративного стягнення). Будь-яка штрафна
кримінальна процесуальна санкція є санкцією каральною, але не кожна
каральна санкція має штрафний характер. До каральних санкцій належать деякі
заходи процесуального характеру, адміністративного та дисциплінарного
впливу. Суто процесуальних каральних санкцій, тобто тих, що встановлені
безпосередньо у кримінальному процесуальному праві, небагато [129, с. 63]1.
Подібні міркування щодо суті каральних санкцій норм кримінального
процесуального права висловила й В.М. Бібіло. Вона слушно стверджує, що
каральні санкції тягнуть настання несприятливих наслідків для суб’єктів, які не
дотримуються своїх обов’язків. Такі санкції можуть мати майновий характер,
бути штрафними або проявлятися у правообмеженнях статусного характеру.
Каральні санкції спрямовані на особу правопорушника. Ними не може бути
відновлене порушене право [7, с. 264]2.
Специфіка способу охорони санкцій норм кримінального процесуального
права

в

тому,

що

правовідновлювальних

вона
та

здійснюється,
каральних

як

правило,

заходів

за

(кумуляція

допомогою
санкцій).

Правовідновлювальна санкція не виключає, а навпаки, у низці випадків
передбачає залучення до персональної відповідальності посадових осіб, винних
у порушенні процесуального закону. Розумне поєднання цих видів санкцій –
найефективніший засіб у протидії процесуальним правопорушенням [130, с.
45]3.
Так, згідно із ч. 3 ст. 330 КПК України у разі невиконання розпорядження
головуючого іншими особами, присутніми у судовому засіданні, головуючий
робить їм попередження про відповідальність за неповагу до суду. При
повторному порушенні порядку у залі судового засідання їх за ухвалою суду
1
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може бути

видалено

із зали

судового

засідання

та

притягнуто

до

відповідальності, встановленої законом. У цьому прикладі мова йде як про
кримінальну процесуальну, так і про адміністративно-правову санкцію у
вигляді неповаги до суду (ст. 1853 КУпАП), тобто про кумулятивні санкції норм
кримінального процесуального права. Кумулятивними є негативні санкції
кримінального процесуального права, які містять вказівку на можливість
одночасного застосування кількох заходів впливу.
Крім того, внаслідок скасування слідчим суддею постанови прокурора
про закриття кримінального провадження може відбутися заміна прокурора
внаслідок неефективного здійснення ним нагляду за дотриманням законів під
час проведення досудового розслідування.
А.І. Столмаков поділив санкції норм кримінального процесуального
права за ступенем визначеності на абсолютно визначені, відносно визначені та
альтернативні.

При

цьому,

каральні

санкції

(кримінально-правові,

адміністративні та дисциплінарні), як слушно зазначив учений, можуть бути
усіх трьох видів. Натомість більшість кримінальних процесуальних санкцій є
абсолютно визначеними, решта – альтернативними [130, с. 45]1.
Зауважимо, що вітчизняному кримінальному процесуальному праву
відомі й відносно визначені санкції, про що йтиметься нижче.
Водночас

класифікація

кримінальних

процесуальних

санкцій

на

правовідновлювальні, каральні, недійсності, а також на абсолютно визначені,
відносно визначені та альтернативні не може вважатися всеохоплюючою,
оскільки розкриває суть лише негативних санкцій. Тож вона є лише
додатковою.
Для класифікації усієї системи кримінальних процесуальних санкцій
необхідно використати їх поділ за наслідками виконання, дотримання чи
невиконання, недотримання диспозиції кримінальної процесуальної норми.

1

Столмаков А.И. Понятие и классификация санкций норм уголовно-процессуального права. Правоведение.
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За цим критерієм усі кримінальні процесуальні санкції можна поділити на
позитивні та негативні. Це основний критерій класифікації.
Позитивними

кримінальними

процесуальними

є

санкції,

що

передбачають погодження, дозвіл учасникові кримінальних процесуальних
відносин на вчинення процесуальних дій та ухвалення процесуальних рішень,
містять позитивну оцінку його кримінальної процесуальної діяльності та
спрямовані на задоволення публічного інтересу. Адресатами таких санкцій є
слідчий, детектив НАБУ, прокурор, суд, Вища рада правосуддя.
Заради справедливості зазначимо, що далеко не всі правозастосувачі
поділяють позицію про виділення цієї групи санкцій. Так, на запитання «Яка
Ваша думка з приводу виокремлення позитивних кримінальних процесуальних
санкцій (наприклад, дозвіл на проведення обшуку в житлі чи іншому володінні
особи, погодження письмового повідомлення про підозру, затвердження
обвинувального акту)?» відповідь «підтримую» обрали 47,0 % респондентів.
Водночас, з існуванням таких різновидів кримінальних процесуальних санкцій
погоджуються 75 % опитаних суддів (див. Додаток Г).
Погодження

чи

одержання

дозволу

зумовлюють

виникнення

кримінального процесуального правовідношення. Один його учасник має намір
одержати дозвіл на проведення процесуальних дій або погодити процесуальне
рішення. У іншого учасника кримінального процесуального правовідношення є
право і обов’язок схвалити чи заборонити вчинення відповідних процесуальних
дій чи ухвалити певні процесуальні рішення.
Коли йдеться про намір обмеження найвагоміших соціальних цінностей,
то позитивні кримінальні процесуальні санкції охоплюють як погодження, так і
дозвіл. Дозвіл (затвердження) застосовують у випадках, коли згоду дають на
процесуальні рішення, що не пов’язані із обмеженням конституційних прав і
свобод особи, а визначають межі реалізації прав і повноважень учасниками
кримінальних процесуальних правовідносин,

спрямування і закінчення

кримінального провадження. Натомість погодження використовують тоді, коли
процесуальні рішення, які схвалюють, також не пов’язані із втручанням у сферу
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конституційних прав і свобод особи, але впливають на хід кримінального
провадження, його ефективність, результативність.
За змістом позитивні кримінальні процесуальні санкції можна поділити
на чотири групи:
а) санкції, пов’язані із погодженням і дозволом на застосування заходів
забезпечення кримінального провадження та інших заходів кримінального
процесуального примусу (зокрема, дозвіл на поміщення у приймальникрозподільник для дітей; тимчасове відсторонення судді від здійснення
правосуддя у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності;
затримання судді або застосування до нього запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою або домашнього арешту; затримання народного депутата
України, обрання до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
чи домашнього арешту);
б) санкції, пов’язані із погодженням і дозволом на проведення слідчих
(розшукових) дій, пов’язаних із обмеженням конституційних прав і свобод
особи, та негласних слідчих (розшукових) дій (зосібна, дозвіл на проведення
обшуку, огляду житла чи іншого володіння особи, слідчого експерименту у
житлі

чи

іншому

володінні

особи;

призначення

судово-психіатричної

експертизи);
в) санкції, пов’язані із погодженням та (або) дозволом рішень про рух
кримінального провадження (дозвіл на використання в іншому кримінальному
провадженні інформації щодо ознак кримінального правопорушення, яка
виявлена у результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії;
погодження клопотання про дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу
у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту, обшук, обмеження
таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції,
а також про застосування інших заходів, у тому числі негласних слідчих
(розшукових) дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи
народного

депутата

України;

погодження

рішення

про

розслідування

детективами НАБУ злочинів, віднесених до підслідності слідчих інших органів;
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дозвіл на направлення кримінального провадження з одного суду до іншого;
дозвіл на продовження строків досудового розслідування; дозвіл на проведення
спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження;
дозвіл на встановлення строку для ознайомлення учасників кримінального
провадження з матеріалами, у разі зволікання ними у такому ознайомленні;
погодження запиту органу досудового розслідування про надання міжнародної
правові допомоги; погодження письмового повідомлення про підозру;
погодження

зупинення

досудового

розслідування;

погодження

зміни,

доповнення обвинувачення або відмови прокурора від підтримання державного
обвинувачення;

затвердження

обвинувального

акта,

клопотання

про

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру);
г) санкції, пов’язані із погодженням процесуальних рішень про
обмеження майнових прав особи у кримінальному провадженні (погодження
рішення про передання речових доказів Національному агентству України з
питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів; погодження рішення про передання речових
доказів для реалізації або їх технологічної переробки; погодження рішення
про накладення попереднього арешту на майно).
Перші дві групи позитивних кримінальних процесуальних санкцій
відповідають двом процесуальним формам судового контролю на досудовому
провадженні: попередньому та наступному. Погодження здійснюється, а дозвіл
надається з огляду на необхідність обмеження права на свободу та особисту
недоторканність, права на недоторканність житла чи іншого володіння особи,
права на таємницю спілкування, права на невтручання у приватне життя.
Наведемо такий приклад.
У провадженні Ленінського районного суду м. Запоріжжя знаходилося
клопотання

прокурора

про

застосування

до

малолітнього

ОСОБА_2

примусових заходів виховного характеру.
У клопотанні вказано, що ОСОБА_2 у квітні 2014 р. за попередньою
змовою з неповнолітнім ОСОБА_3 вчинив три пограбування осіб похилого віку
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із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя чи здоров’я
потерпілого.
У судове засідання малолітній ОСОБА_2 та його законний представник
двічі не з’являлися без поважних причин.
Прокурор заявила клопотання про поміщення малолітнього ОСОБА_2 у
приймальник-розподільник

для

дітей

ГУМВС

України

у Запорізькій

області строком на 30 днів, оскільки малолітній ОСОБА_2 вчинив суспільно
небезпечне діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, за яке передбачено покарання у виді
позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.
Відповідно до вимог ст. 177 КПК України обґрунтуванням поміщення
малолітнього ОСОБА_2 у приймальник-розподільник для дітей є необхідність
запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та
суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому ж кримінальному
провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином чи
вчинення іншого кримінального правопорушення.
Захисник заперечив проти застосування такого заходу.
Суд дійшов висновку щодо доцільності застосування до малолітнього
ОСОБА_2 поміщення його до приймальника-розподільника для дітей, оскільки
в судовому засіданні прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати,
що зазначена особа вчинила суспільно-небезпечне діяння, яке підпадає під
ознаки

діяння,

за

яке КК

України передбачено покарання

у

вигляді

позбавлення волі на строк понад п’ять років, наявність ризиків, які дають
підстави вважати, що він може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК
України, та жоден з більш м’яких заходів не може запобігти цьому.
Малолітній ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину, його
поведінка і ті обставини, що він не з’являється до суду, свідчать, що він не
зробив для себе належних висновків. Батьки приділяють не належну увагу
вихованню сина і не мають на нього впливу, у школі ОСОБА_2 зарекомендував
себе як недисциплінований учень, який потребує постійного контролю, має
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порушення дисципліни, схильний до протиправної поведінки, правопорушень
та бродяжництва [154]1.
Для застосування таких санкцій передбачений спеціальний порядок, який
включає декілька етапів: 1) складання клопотання про намір обмежити
конституційні права і свободи особи шляхом проведення процесуальних дій,
застосування заходів забезпечення кримінального провадження та інших
заходів процесуального примусу; 2) погодження такого клопотання (за умови,
що його склав слідчий або детектив НАБУ); 3) скерування погодженого
клопотання до уповноваженого на його розгляд і давання дозволу державного
органу чи службової особи (для прикладу, слідчий суддя, суд, Вища рада
правосуддя, Президент України, Верховна Рада України); 4) надання дозволу на
обмеження конституційних прав і свобод особи шляхом проведення
процесуальних

дій,

застосування

заходів

забезпечення

кримінального

провадження та інших заходів процесуального примусу.
Третя група позитивних кримінальних процесуальних санкцій покликана
схвалити процесуальні рішення, спрямовані на виникнення, зміну та
припинення кримінальних процесуальних правовідносин. Дозвіл на ухвалення
цих процесуальних рішень запобігає початку кримінального провадження без
достатніх на це фактичних та юридичних підстав (дозвіл на використання в
іншому кримінальному провадженні інформації щодо ознак кримінального
правопорушення, яка виявлена в результаті проведення негласної слідчої
(розшукової) дії та
кримінальної

дозвіл на притягнення народного депутата України до

відповідальності),

потенційному

порушенню

права

підозрюваного, обвинуваченого на захист (дозвіл на проведення спеціального
досудового

розслідування

незаконному

та

та

спеціального

необґрунтованому

набуттю

судового
особою

провадження),

статусу

учасника

кримінального провадження (погодження повідомлення особі про підозру),
неаргументованій корекції обвинувачення (погодження зміни, доповнення
1

Ухвала Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 21 липня 2014 р. (справа № 334/6225/14-к; провадження
№ 1-кп/334/462/14). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44905358
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державного обвинувачення або відмови від його підтримання), надмірному та
безпідставному затягуванню ознайомлення з матеріалами кримінального
провадження (встановлення строку для ознайомлення учасників кримінального
провадження з матеріалами, у разі зволікання ними у такому ознайомленні),
незаконному на необґрунтованому завершенню провадження у відповідній
стадії (затвердження обвинувального акта, клопотання про застосування
примусових заходів медичного або виховного характеру) тощо.
Для прикладу, на розгляді апеляційного суду Київської області
знаходилося подання в.о. голови Баришівського районного суду Київської
області про направлення кримінального провадження №12016110100000001 за
обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 185 КК України з одного суду до іншого.
В.о. голови суду подання обґрунтував тим, що санкція ч. 5 статті 185 КК
України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до
дванадцяти років з конфіскацією майна, то відповідно до вимог ч. 2 ст. 31 КПК
України, кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за
вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше
десяти років, здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів. Однак у
Баришівському районному суді повноваження на здійснення правосуддя має
лише троє суддів.
Так, суддя Лисюк О.Д. з 4 червня 2018 р. по 16 липня 2018 р. перебуває в
основній щорічній відпустці. Судді Литвиненко О.Д. та Коваленко К.В. брали
участь у даному кримінальному провадженні.
За таких обставин, у Баришівському районному суді Київської області
неможливо утворити новий склад суду для судового розгляду кримінального
провадження.
Заслухавши

доповідь

судді,

вивчивши

матеріали

провадження,

перевіривши подання, колегія суддів дійшла висновку, що кримінальне
провадження підлягає направленню для розгляду до іншого суду Київської
області, виходячи з такого.
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Відповідно до ч. 2 ст. 34 КПК України питання про направлення
кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції
одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного
суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду або за клопотанням
сторін чи потерпілого не пізніше п’яти днів з дня внесення такого подання чи
клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала.
Враховуючи

вищезазначене,

та

з

метою

об’єктивного

розгляду

кримінального провадження, колегія суддів вважає, що викладені у поданні
обставини дають підстави для направлення кримінального провадження до
іншого суду.
З урахуванням місцеперебування місцевих судів Київської області та
наявності

суддів, що

мають повноваження, кримінальне провадження

№12016110100000001 за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 185 КК України,
направлено до Ірпінського міського суду Київської області для проведення
розгляду [152]1.
Своєю чергою, за напрямом погодження та (або) дозволу на ухвалення
процесуальних рішень, цю групу кримінальних процесуальних санкцій можна
поділити на три підгрупи:
а) санкції, що вказують на згоду із початком кримінального провадження
(дозвіл на використання в іншому кримінальному провадженні інформації
щодо ознак кримінального правопорушення, яка виявлена в результаті
проведення негласної слідчої (розшукової) дії;

дозвіл на притягнення

народного депутата України до кримінальної відповідальності);
б) санкції, що вказують на згоду із продовженням кримінального
провадження (погодження рішення про розслідування детективами НАБУ
злочинів, віднесених до підслідності слідчих інших органів; дозвіл на
направлення кримінального провадження з одного суду до іншого; дозвіл на
1

Ухвала Апеляційного суду Київської області від 14 червня 2018 р. (справа № 359/1031/16-к). URL:
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74678844
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продовження строків досудового розслідування; дозвіл на проведення
спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження;
дозвіл на встановлення строку для ознайомлення учасників кримінального
провадження з матеріалами, у разі зволікання ними у такому ознайомленні;
погодження запиту органу досудового розслідування про надання міжнародної
правової допомоги);
в) санкції, що вказують на згоду із прийняттям значущих процесуальних
рішень (погодження письмового повідомлення про підозру; погодження
зупинення

досудового

обвинувачення
обвинувачення;

або

розслідування;

відмови

затвердження

погодження

прокурора

від

обвинувального

зміни,

доповнення

підтримання

державного

акта,

клопотання

про

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру).
Четверта

група

позитивних

кримінальних

процесуальних

санкцій

пов’язана з потребою в обмеженні права власності особи.
Якщо перша та друга групи позитивних кримінальних процесуальних
санкцій покликані схвалити проведення процесуальних дій, застосування
заходів

забезпечення

кримінального

провадження

та

інших

заходів

процесуального примусу, а також ухвалення процесуальних рішень, то третя і
четверта групи – лише процесуальних рішень.
Негативними
передбачають

кримінальними

несприятливі

процесуальними

наслідки

для

учасника

є

санкції,

що

кримінальних

процесуальних відносин, що порушив диспозицію норми кримінального
процесуального закону, містять осуд та негативну оцінку його процесуальним
рішенням, діям, бездіяльності. Як правило, такі санкції пов’язані із
застосуванням процесуального примусу (для прикладу, звернення застави у
дохід держави, видалення із зали судового засідання за неодноразове
порушення порядку у ньому).
Кримінальні процесуальні санкції за суб’єктами, уповноваженими на їх
застосування, поділяють на ті, що можуть бути застосовані судом, слідчим
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суддею, керівником органу прокуратури, прокурором, керівником органу
досудового розслідування.
Тільки судом можуть бути застосовані: скасування або зміна незаконного,
необґрунтованого та несправедливого процесуального акта; зміна запобіжного
заходу на суворіший; звернення застави в дохід держави; видалення із зали
судового засідання за неодноразове порушення порядку у ньому; накладення
грошового стягнення; покладення на спеціаліста витрат, пов’язаних з
оголошенням перерви в судовому засіданні, у разі неприбуття до суду без
поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття; визнання
доказів недопустимими; заборона використання як доказів відомостей, що не
були відкриті сторонами.
Слідчий суддя вправі скасувати незаконну, необґрунтовану постанову
слідчого чи прокурора; змінити запобіжний захід на суворіший; звернути
заставу в дохід держави; накласти грошове стягнення.
Лише до повноважень керівника органу прокуратури належить скасувати
незаконні та необґрунтовані постанови, вказівки прокурора нижчого рівня;
здійснити заміну прокурора внаслідок неефективного здійснення ним нагляду
за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування.
Прокурор

уповноважений скасувати незаконні та необґрунтовані

постанови слідчого.
Тільки
повноваженням

керівник

органу

відсторонити

досудового
слідчого

від

розслідування

наділений

проведення

досудового

розслідування у разі неефективного його здійснення та призначити іншого
слідчого.
Своєю чергою, негативні санкції за характером негативних наслідків, що
настають у разі порушення правила, визначеного у диспозиції норми
кримінального

процесуального

права,

охоплюють

три

групи

санкцій:

правовідновлювальні (компенсаційні), каральні та санкції недійсності.
Правовідновлювальними

(компенсаційними)

є

такі

негативні

кримінальні процесуальні санкції, що спрямовані на усунення шкоди, завданої
86

внаслідок порушення диспозиції норми кримінального процесуального права,
поновлення

порушених

прав,

забезпечення

виконання

процесуальних

обов’язків. Їхніми адресатами є державні органи і службові особи, які ведуть
кримінальне провадження.
Такі санкції, як справедливо зазначає А.С. Бахта, спрямовані не на особу,
а на приведення до вимог кримінального процесуального закону кримінального
процесуального правовідношення [6, с. 86]1.
Правовідновлювальні кримінальні процесуальні санкції включають дві
підгрупи санкцій: а) санкції, спрямовані на скасування або зміну незаконного,
необґрунтованого та несправедливого процесуального акта (скасування
постанови слідчого, детектива НАБУ, прокурора; скасування ухвал слідчих
суддів, вироків, ухвал суду); б) санкції, спрямовані на субституцію службової
особи, яка здійснює досудового розслідування або керівництво досудовим
розслідуванням у кримінальному провадженні (заміна прокурора внаслідок
неефективного здійснення ним нагляду за дотриманням законів під час
проведення досудового розслідування; відсторонення слідчого від проведення
досудового розслідування у разі неефективного його здійснення та призначення
іншого слідчого).
Натомість З.П. Коврига, санкції, віднесені до другої підгрупи, вважає
каральними [47, с. 46]2. З такою позицією важко погодитися, оскільки вказані
службові особи внаслідок їх заміни чи відсторонення не несуть яких-небудь
особистих втрат, на них не покладаються додаткові обов’язки. Стосовно
службових осіб, які ухвалили незаконне та необґрунтоване процесуальне
рішення, І.Л. Петрухін справедливо зазначив, що це питання вирішується за
межами кримінального провадження [92, с. 66-67]3. Доповнимо цю тезу – у
порядку дисциплінарного провадження, про що вже йшлося у підрозділі 2.1.

1

Бахта А.С. К вопросу о структуре уголовно-процессуальных норм. Вестник Московского университета МВД
России. 2009. № 6. С. 86.
2
Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальная ответственность. Воронеж: изд-во Воронеж. ун-та, 1984. С. 46.
3
Петрухин И. Л. Уголовно-процессуальная ответственность. Правоведение. 1984. № 3. С. 66-67.
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Для прикладу, 21 вересня 2017 р. ОСОБА_1 звернувся до слідчого ОВС
четвертого слідчого відділу прокуратури м. Києва із заявою про визнання його
потерпілим. 27 вересня 2017 р. постановою слідчого ОВС четвертого слідчого
відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів
прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва заявнику
відмовлено у визнанні його потерпілим у КП № 42017100000000888 від 17
липня 2017 р. Згідно зі ст. 55 КПК України, в основі набуття фізичною особою
статусу потерпілого кримінальному провадженні лежить одночасна сукупність
таких умов: фактичної (завдання кримінальним правопорушенням відповідної
шкоди) та формальної (подання заяви про вчинення щодо неї кримінального
правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого).
Перевірка, розгляд та вирішення такої заяви закон не передбачає, тому статус
потерпілого особа набуває автоматично за наявності вказаних вище умов.
Частина 5 ст. 55 КПК України надає слідчому або прокурору право винести
постанову про відмову у визнанні потерпілим, в тому разі, якщо повідомлення
про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як
потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди. Не зважаючи на це,
слідчий, у порушення вказаних вище вимог ст. 55 КПК України, незаконно
відмовив у визнанні ОСОБА_1 потерпілим, чим порушив його законні права та
інтереси та безпідставно усунув від участі у кримінальному провадженні, а
тому постанова про відмову у визнанні потерпілим підлягає скасуванню [156]1.
Деякі науковці вважають, що правовідновлювальні санкції можуть бути
застосовані у вигляді примусового виконання обов’язку [95, с. 16]2. У такому
твердженні, як видається, має місце помилкове ототожнення кримінальних

1

Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 7 грудня 2017 р. (справа № 757/60987/17-к). URL:
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71963904
2
Полунин С.А. Уголовно-процессуальные санкции и особенности их применения: автореф. дисс. … канд.
юрид. наук: 12.00.09: уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности /
Саратовская государственная академия права. Саратов, 1997. С. 16.
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процесуальних санкцій із таким заходом кримінального процесуального
примусу, як привід [125, с. 154-158]1.
До слова, 90 % респондентів також відносять привід до кримінальних
процесуальних санкцій (див. Додаток Г).
У зв’язку з цим зазначимо таке.
Відомо, що ухилення учасників кримінального провадження від
виконання покладених на них обов’язків ускладнює, а іноді й унеможливлює
виконання як його завдань загалом, так і завдань конкретних стадій
кримінального процесу. Саме тому законодавець детально регламентував не
тільки порядок виклику, але й передбачив можливі заходи забезпечення їхньої
явки до органів досудового розслідування та суду. Одним з таких заходів є
привід.
За метою застосування привід належить до заходів, що спрямовані на
припинення вже розпочатого та запобігання вчиненню реально можливого
правопорушення. Зі змісту ст.ст. 140-143 КПК України випливає, що
застосування приводу дає можливість забезпечити участь належним чином
викликаного учасника кримінального провадження, але який без поважних
причин не прибуває до слідчого, детектива НАБУ, прокурора, слідчого судді чи
суду, у проведенні процесуальної дії. Тож привід є передумовою для одержання
відомостей, що мають значення для кримінального провадження. Цей захід
кримінального процесуального примусу покликаний створювати умови для
застосування, сприяти, гарантувати ефективність інститутів кримінального
процесуального права, а не карати за порушення диспозиції кримінальної
процесуальної норми.
Вітчизняні

дослідники

значно

розширюють

перелік

правовідновлювальних санкцій порівняно з тим, що викладений вище.
Так, Р.М. Білокінь до них також відніс положення ч. 4 ст. 100 КПК
України, у якій передбачено, що у разі втрати чи знищення стороною
1

Сопронюк О. Проблемні питання теорії та практики застосування приводу в кримінальному процесі України.
Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2017. № 2. С. 154-158.
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кримінального провадження наданого їй речового доказу вона зобов’язана
повернути володільцю таку саму річ або відшкодувати її вартість [8, с. 144]1.
З такою думкою важко погодитися, адже у ч. 4 ст. 100 КПК
сформульована не санкція, а гіпотеза (у разі втрати чи знищення стороною
кримінального провадження наданого їх речового доказу) та диспозиція (вона
зобов’язана повернути володільцю таку саму річ або відшкодувати її вартість).
Найширший

перелік

правовідновлювальних

санкцій

виокремила

А.В. Мурзановська, до яких, зокрема, віднесла: покладення на спеціаліста
витрат, пов’язаних з оголошенням перерви в судовому засіданні, у разі
неприбуття до суду з поважних причин або неповідомлення про причини
неприбуття; відмову від захисника; заміну захисника; обмеження участі
законного представника або його усунення від участі у кримінальному
провадженні; усунення присяжного; рішення про відвід; проведення обшуку у
разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів [79,
с. 127]2.
Навряд чи названі положення належать до правовідновлювальних
санкцій.
Так, перше з наведених положень – покладення на спеціаліста витрат,
пов’язаних з оголошенням перерви в судовому засіданні, у разі неприбуття до
суду без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття є
каральною кримінальною процесуальною санкцією, адже її суттю є не
відновлення

шкоди,

завданої

внаслідок

порушення

диспозиції

норми

кримінального процесуального права, поновлення порушених прав, а зазнання
спеціалістом втрат майнового характеру, покладення на нього додаткового
обов’язку відшкодувати частину процесуальних витрат.

1

Білокінь Р. М. Кримінально-процесуальна відповідальність: наукові та правові основи: дис. ... докт. юрид.
наук: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність /
Національна академія внутрішніх справ. К., 2018. С. 144.
2
Мурзановська А.В. Кримінально-процесуальна відповідальність за новим Кримінальним процесуальним
кодексом України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Національний університет «Одеська юридична академія».
Одеса, 2017. С. 127.

90

Що стосується відмови від захисника або його заміни, то це права
підозрюваного, обвинуваченого, якими він може скористатися незалежно від
дотримання, виконання або недотримання, невиконання захисником диспозицій
норм кримінального процесуального права.
Натомість обмеження участі законного представника або його усунення
від участі у кримінальному провадженні кримінальний процесуальний закон
(ч. 3 ст. 488 КПК України) пов’язує не з порушенням диспозиції, а з
гіпотетичною можливістю завдання законним представником шкоди інтересам
неповнолітнього. За своєю природою – це захід кримінального процесуального
примусу.
Усунення присяжного та ухвалення рішення про відвід у кримінальному
провадженні здійснюються у разі наявності сумнівів в об’єктивності та
неупередженості відповідних суб’єктів кримінальної процесуальної діяльності.
Обставини, передбачені у ч. 1 ст. 75, ст. 76, ч. 1 ст. 77, ст.ст. 78, 79 та ч. 1 ст.
390 КПК України, свідчать про побоювання у непридатності цих суб’єктів
належно виконувати покладені на них кримінальні процесуальні функції.
Встановлення

у

кримінальному

процесуальному

законі

обставин,

що

виключають участь у кримінальному провадженні, спрямоване на запобігання
порушенням прав учасників цього провадження з боку суб’єктів, які володіють
низкою ознак, що об’єктивно перешкоджають їм ефективно здійснювати свої
повноваження.

Запобігання

вчиненню

процесуального

правопорушення

характерне для заходів кримінального процесуального примусу, натомість
санкцію у кримінальному провадженні застосовують, коли вже мав місце факт
порушення диспозиції кримінальної процесуальної норми.
Насамкінець, проведення обшуку у разі невиконання ухвали про
тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється не з метою покарання
особи, яка не виконала таку ухвалу, а задля забезпечення одержання й
перевірки доказової інформації.
Також не можна, на нашу думку, вважати правовідновлювальною
кримінальною процесуальною санкцією повернення обвинувального акта,
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клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного
характеру прокурору у зв’язку із їх невідповідністю вимогам кримінального
процесуального закону (п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК України).
Відповідно до пп. 3 п. 2 інформаційного листа Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про порядок
здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального
процесуального кодексу України» від 3 жовтня 2012 р. № 223-1430/0/4-12
повернення

цих

розслідування

підсумкових

прокурору

процесуальних

здійснюється,

якщо

документів
вони

не

досудового
відповідають

вимогам статей 291, 292 КПК України: зокрема, якщо ці документи містять
положення, що суперечать одне одному; у документах наведено недопустиму
натуралізацію опису злочину; вони не підписані слідчим (крім випадків, коли
прокурор склав їх самостійно) чи не затверджені прокурором; до них не
долучено передбачені законом додатки [66]1.
Проведене О.В. Бабаєвою узагальнення судової практики повернення
обвинувального акта прокурору дозволило виявити такі основні підстави для
цього рішення (які наводяться в порядку від більш до менш поширених): 1) не
долучено розписки про отримання обвинуваченим або його захисником копії
обвинувального акта; 2) отримання обвинувального акта передувало його
складанню та затвердженню; 3) отримання обвинувального акта обвинуваченим
мало місце до його затвердження прокурором; 4) складення обвинувального
акта до завершення досудового розслідування; 5) зміст обвинувального акта,
який перебуває у проваджені суду, та зміст обвинувального акту, який надано
обвинуваченому

та

захиснику,

суттєво

різняться;

6)

формулювання

обвинувачення в обвинувальному акті не на підставі підозри, повідомленої
особі; 7) обвинувальний акт не підписано прокурором та (або) слідчим;
8)

обвинувальний

акт

не

затверджено

прокурором;

9)

затвердження

обвинувального акту неправомочною особою; 10) в обвинувальному акті не
1

Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про порядок
здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України»
від 3 жовтня 2012 р. № 223-1430/0/4-12. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1430740-12
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зазначені ім’я і по-батькові слідчого та (або) прокурора, які складі і затвердили
акт відповідно, або зазначені лише ініціали; 11) відсутність інших відомостей
(окрім прізвища. імені, по батькові), передбачених ч. 2 ст. 291 КПК України,
або наявність відповідних помилкових відомостей; 12) неправильна правова
кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення або її відсутність;
13) порушення права обвинуваченого на захист (не вручено обвинувального
акта в перекладі на рідну мову підозрюваного); 14) повернення обвинувального
акта прокурору відповідно до листа прокурора про його повернення; 15) до
обвинувального акта не долучено цивільний позов; 16) неможливість прочитати
обвинувальний акт [4, с. 106, 255-262]1.
З наведених вище порушень прокурором диспозицій норм кримінального
процесуального права не вбачається заподіяння якої-небудь шкоди правам та
законним інтересам учасників кримінального провадження. Ідеться про
недотримання, порушення прокурором формальних положень кримінального
процесуального закону, які не стосуються суті досудового розслідування та, які
можна усунути без проведення процесуальних дій.
Деякі

дослідники

повернення

обвинувального

акта

прокуророві

розглядають як прояв судового контролю за законністю дій прокурора. Так, на
думку О.В. Калужинського, таке право надається суду, насамперед, з метою
ліквідації перепон для судового розгляду, що є проявом контрольної функції
суду за діями прокурора з дотримання ним законності на завершальній частині
досудового провадження [42, с. 159]2.
Проте О.В. Бабаєва зазначає, що у підготовчому провадженні суд не
здійснює контрольної функції, а перевірка ним відповідності вимогам закону
обвинувального акта здійснюється у межах вирішення завдання щодо
встановлення підстав для призначення судового розгляду. Звернення прокурора
з обвинувальним актом, який відповідає вимогам закону, складає зміст
1

Бабаєва О.В. Підготовче провадження у системі стадій кримінального процесу України: дис. … канд. юрид.
наук: 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність /
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2016. С. 106, 255-262.
2
Калужинський О.В. Оціночна діяльність судді при прийнятті рішення про повернення кримінальної справи
прокурору зі стадії попереднього розгляду. Право і суспільство. 2011. № 4. С. 159.
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підстави, що свідчить про необхідність подальшого руху кримінального
провадження

і

призначення

судового

розгляду.

Відповідно,

якщо

обвинувальний акт не відповідає формальним вимогам, що можна усунути без
проведення додаткових слідчих або інших процесуальних дій, суд повертає
його прокурору. Тож повернення обвинувального акта прокуророві має на меті
не допомогти останньому усунути недоліки досудового розслідування, а лише
виправити недоліки його резолютивної частини, які унеможливлюють
призначення судового розгляду [7, с. 103]1.
На нашу думку, одним із завдань підготовчого провадження є перевірка
підсумкового документу досудового розслідування та додатків до нього з
метою встановлення підстав для розгляду кримінального провадження в
судовому засіданні. Таке завдання випливає зі самого контрольно-перевірного
характеру підготовчого провадження, оскільки судова діяльність на цьому етапі
спрямована на виявлення та усунення помилок, допущених у стадії досудового
розслідування, що перешкоджають проведенню судового розгляду.
Каральними є такі негативні кримінальні процесуальні санкції, що
полягають

у

зазнанні

порушником

диспозиції

норми

кримінального

процесуального права певних втрат, обмежень, покладенні на нього додаткових
обов’язків.

Такими

кримінального

порушниками

провадження,

які

можуть
не

бути

наділені

тільки
у

ті

ньому

суб’єкти
владними

повноваженнями.
Ця група негативних кримінальних процесуальних санкцій може бути
поділена на дві підгрупи: а) санкції, змістом яких є покладення на порушника
диспозиції кримінальної процесуальної норми заходів грошового стягнення,
тобто штрафні санкції (накладення грошового стягнення; покладення на
спеціаліста витрат, пов’язаних з оголошенням перерви в судовому засіданні, у
разі неприбуття до суду без поважних причин або неповідомлення про причини
неприбуття; звернення застави в дохід держави); б) санкції, змістом яких є
1

Бабаєва О.В. Підготовче провадження у системі стадій кримінального процесу України: дис. … канд. юрид.
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обмеження процесуальних прав учасників кримінальних процесуальних
правовідносин або посилення вже застосованих заходів процесуального
примусу (видалення із зали судового засідання за неодноразове порушення
порядку у ньому; зміна запобіжного заходу на суворіший).
Так, Саксаганським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської
області ініційоване питання щодо накладення на обвинуваченого ОСОБА_3
грошового стягнення у зв’язку з неодноразовою його неявкою у судові
засідання без поважних причин. Зокрема, в судові засідання 12 жовтня 2016 р.
обвинувачений не з’явився, хоча про час та місце розгляду справи був
повідомлений належним чином, про що свідчить розписка в матеріалах справи.
Про причини неявки до судового засідання обвинувачений не повідомив.
Прокурор,

захисник

обвинуваченого

та

представник

потерпілого

не

заперечував проти накладення грошового стягнення на обвинуваченого.
Відповідно до ст. 139 КПК України якщо обвинувачений, який був у
встановленому КПК

України порядку

викликаний

(зокрема,

наявне

підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її
змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив
про причини свого неприбуття, до нього накладається грошове стягнення. На
підставі зазначеного суд вважає, що обвинувачений ОСОБА_3 не з’явився до
суду без поважних причин, з огляду на що наклав на нього грошове стягнення в
розмірі 1000 (одна тисяча) гривень [157]1.
Законодавець формулює розмір каральних кримінальних процесуальних
санкцій за принципом від меншого до більшого.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 144 КПК України грошове стягнення може
бути накладено на учасників кримінального провадження у випадках та
розмірах, передбачених КПК України, за невиконання процесуальних
обов’язків.

1

Ухвала Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 12 жовтня 2016 р.
(справа № 211/1192/16-к; провадження № 1-кп/214/479/16). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/
61943633
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Системний аналіз положень кримінального процесуального закону
дозволяє виокремити дві фактичні підстави для застосування цього заходу
кримінальної процесуальної відповідальності: а) неприбуття на виклик
(ст.ст. 139, 323, 325, 326, 327 КПК України); б) невиконання обов’язків,
покладених на особу під час обрання запобіжного заходу (ст.ст. 179, 180, 493
КПК України).
Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний
відповідач,

представник

юридичної

особи,

щодо

якої

здійснюється

провадження, який був у встановленому порядку викликаний (зокрема, наявне
підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її
змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив
про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у
розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб –
у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у випадку неприбуття на
виклик слідчого судді, суду.
Якщо

не

з’являються

інші

викликані

учасники

кримінального

провадження – захисник, цивільний позивач, третя особа, щодо майна якої
вирішується питання арешт, його представник, перекладач, експерт, спеціаліст,
то до них застосовується не накладення грошового стягнення, а інші заходи,
зокрема адміністративно-правові та дисциплінарні.
Крім того, грошове стягнення може бути накладене й у разі невиконання
обов’язків, покладених на особу під час обрання запобіжного заходу, а саме:
невиконання підозрюваним обвинуваченим умов особистого зобов’язання
(ч. 2 ст. 179 КПК України); невиконання поручителем взятих на себе
зобов’язань щодо особистої поруки (ч. 5 ст. 180 КПК України); порушення
батьками, опікунами, піклувальниками взятого

зобов’язання, пов’язаного з

переданням їм під нагляд неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого
(ч. 5 ст. 493 КПК України). Не всі ці особи є учасниками кримінального
провадження у розумінні п. 25 ст. 3 КПК України.
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У першому випадку підозрюваному, обвинуваченому письмово під
розпис повідомляються покладені на нього обов’язки та роз’яснюється, що в
разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий
запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі
від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
У другому випадку на поручителя накладається грошове стягнення у
розмірі: 1) у провадженні щодо кримінального правопорушення, за вчинення
якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше трьох
років, або інше, більш м’яке покарання, – від двох до п’яти розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) у провадженні щодо злочину,
за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від
трьох до п’яти років, – від п’яти до десяти розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних осіб; 3) у провадженні щодо злочину, за вчинення якого
передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти
років, – від десяти до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних осіб; 4) у провадженні щодо злочину, за вчинення якого
передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років, –
від двадцяти до п’ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних
осіб.
З огляду на це, у вітчизняній процесуальній літературі слушно зауважено,
що «… чим суворішим є запобіжний захід, ти суворішою є санкція за
порушення його застосування. Причому це стосується різних адресатів санкцій:
як посадовців, наділених повноваженнями вирішувати питання про обрання і
застосування запобіжних заходів, так і тих щодо кого їх обирають, та «третіх»
осіб – поручителів та заставодавців» [113, с. 122]1.
А.В.

Мурзановська

вважає,

що

до

штрафних

кримінальних

процесуальних санкцій, окрім зазначених вище, також належать: обрання
1

Середа К. Штрафні (каральні) санкції норм кримінального процесуального права, що регламентують
запобіжні заходи. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2017. № 6. С. 122.
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запобіжного заходу, якщо особою було порушено зобов’язання з’являтися; не
визначення розміру застави при обранні запобіжного заходу у вигляді взяття
під варту особі, стосовно якої у цьому кримінальному провадженні обирався
запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею; скасування
заходів безпеки у випадку не виконання особою, взятою під захист, законних
вимог органів, які здійснюють такі заходи; відмова захисника від виконання
своїх обов’язків; наслідки невиконання угоди про примирення або про
визнання винуватості; проведення спеціального досудового розслідування та
спеціального судового провадження [79, с. 93]1.
Таку точку зору навряд чи можна підтримати.
Обрання

запобіжного

заходу

особі,

яка

порушила

зобов’язання

з’являтися, має на меті не покарання, а забезпечити виконання підозрюваним,
обвинуваченим покладених на них процесуальних обов’язків, а також
запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та
(або) суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів,
які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального
правопорушення,
підозрюваного,

незаконно

впливати

обвинуваченого,

на

експерта,

потерпілого,
спеціаліста

свідка,
у

іншого

цьому

ж

кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню
іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити
кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Тому це
не кримінальна процесуальна санкція, а захід кримінального процесуального
примусу.
У п. 3 ч. 4 ст. 183 КПК України закріплено диспозицію (слідчий суддя,
суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою, враховуючи обставини, передбачені статтями 177 та 178
цього Кодексу, має право не визначати розмір застави у кримінальному
1

Мурзановська А.В. Кримінально-процесуальна відповідальність за новим Кримінальним процесуальним
кодексом України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Національний університет «Одеська юридична академія».
Одеса, 2017. С. 93.
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провадженні) та гіпотезу (щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже
обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею). Про
санкцію до такої особи тут не йдеться.
Скасування заходів безпеки відповідно до п. «в» ч.1 ст. 21 Закону України
«Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві» від 23 грудня 1993 р. – систематичне невиконання особою,
взятою під захист, законних вимог органів, що забезпечують безпеку, якщо
ця особа письмово була попереджена про можливість такого скасування [35]1,
здійснюється не як відплата за порушення обов’язків, а з огляду на
неможливість здійснення цих заходів та реально забезпечити безпеку особи, її
життя, здоров’я, житла та іншого майна.
Так само не може бути кримінальною процесуальною санкцією й відмова
захисника від виконання своїх обов’язків у випадках, передбачених ч. 4 ст. 47
КПК України. Санкції у кримінальному провадженні застосовуються лише
державними органами і службовими особами, наділеними у ньому владними
повноваженнями.
Санкції у кримінальному процесуальному праві покликані забезпечити
реалізацію диспозиції норми кримінального процесуального закону, а не
домовленостей сторін у вигляді угоди про примирення чи про визнання
винуватості, хоч і затверджених обвинувальним вироком суду. Саме тому у
ст. 476 КПК України визначені наслідки невиконання угоди, а не положень
кримінального процесуального закону. Крім того, скасування судом вироку,
яким затверджена угода, не покладає на засудженого, який її не виконав,
жодного додатково процесуального обов’язку, також він не зазнає внаслідок
цього яких-небудь втрат чи обмежень. Проведення судового розгляду або
досудового розслідування в загальному порядку не можна прирівняти до таких
негативних наслідків.

1

Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23
грудня 1993 р. № 3782-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12
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Насамкінець, проведення спеціального досудового розслідування та
спеціального судового провадження має на меті забезпечити принцип
невідворотності покарання та реалізувати притягнення до кримінальної
відповідальності осіб, які перебувають за межами України або на тимчасово
непідконтрольній території, щодо яких є обґрунтовані підстави вважати, що
вони вчинили злочини, визначені у ч. 2 ст. 2971 КПК України. Тому здійснення
такого провадження за відсутності підозрюваного, обвинуваченого не є
санкцією за їх переховування від органів досудового розслідування та суду поза
межами України з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
Санкціями недійсності є такі негативні кримінальні процесуальні
санкції, що передбачають визнання одержаних доказів недопустимими з
наступними процесуальними наслідками, що з цього випливають. Таке
найменування зумовлене тим, що при недотриманні, невиконанні встановлених
кримінальним процесуальним законом правил заплановий результат не може
бути досягнутий.
Санкції недійсності мають чимало спільного з правовідновлювальними
санкціями.

Це пояснюється тим, що застосування санкцій недійсності

покликане відновити процесуальну форму, здійснити захист прав учасників
кримінальних

процесуальних

відносин

шляхом

анулювання

наслідків

проведення процесуальних дій та ухвалення процесуальних рішень, які
ґрунтуються

на

недопустимих

доказах.

Однак,

на

відміну

від

правовідновлювальних санкцій, вони забезпечують реалізацію тільки правил
доказування у кримінальному провадженні. Суб’єктом застосування санкцій
недійсності є суд. Їх адресатами є державні органи і службові особи, наділені у
кримінальному провадженні владними повноваженнями. Насамкінець, такі
санкції завжди абсолютно визначені, оскільки передбачають застосування лише
одного заходу впливу – визнання доказів недопустимими.
До санкцій недійсності належать визнання доказів недопустимими;
заборона використання як доказів відомостей, що не були відкриті сторонами
кримінального провадження.
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Важко погодитися з прикладом санкцій недійсності у кримінальному
процесуальному праві, наведеним В.М. Бібіло. На її думку, нею є залишення
без розгляду протесту прокурора, поданого з порушенням встановленого
строку [7, с. 264]1.
Однак як у цьому випадку, так і у разі залишення скарги без руху, її
повернення чи відмови у відкритті провадження санкції відсутні.
З цього приводу З.П. Коврига зазначила, що такі наслідки не є санкціями.
Понад

те,

у

цих

ситуаціях

відсутнє

й

кримінальне

процесуальне

правопорушення [47, с. 15]2.
Таку позицію варто підтримати. Як уже зазначалося вище, негативні
кримінальні процесуальні санкції характеризуються тим, що завжди містять
осуд процесуальної діяльності у вигляді недотримання, невиконання диспозиції
кримінальної процесуальної норми. У наведених випадках процесуальний
результат перевірки поданої скарги не пов’язаний з осудом, а тому не може
вважатися санкцією.
До слова, на запитання «Чи вважаєте Ви, що відмова у відкритті
провадження за скаргою, залишення скарги без руху, її повернення належать до
кримінальних процесуальних санкцій?» 75,0 % респондентів дали негативну
відповідь (див. Додаток Г).
А.В. Панова виокремила дві групи правових норм, що встановлюють
підстави для прийняття рішення про недопустимість доказів: 1) ті, що
конкретно визначають порушення вимог закону, які a priori призводять до
визнання фактичних даних недопустимими як докази (зокрема, ст.ст. 87, 88,
107, 223, 233, 271, 290 КПК України); 2) ті, що регулюють підстави і порядок
проведення процесуальних дій, за наслідками яких формуються докази.
Порушення останніх вимагає оцінки з точки зору істотності їх впливу на

1
2

Бибило В.Н. Структура норм уголовно-процессуального права. Право и демократия. 2001. Вып. 11. С. 264.
Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальная ответственность. Воронеж: изд-во Воронеж. ун-та, 1984. С. 15.
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вирішення питання допустимості отриманих фактичних даних як доказів у
кримінальному провадженні [90, с. 57-58]1.
Прикладом

недотримання

диспозиції

норм

кримінального

процесуального закону, що віднесені до першої групи, є така справа.
У судовому засіданні захисник заявив клопотання про визнання
недопустимими доказів у кримінальному провадженні, а саме: 1) клопотання
про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з
транспортних телекомунікаційних мереж старшого слідчого СУ ГУНП в
Харківській області майора поліції Л.О. Білецької (а.с. 152-153); 2) протоколу
про хід проведення негласних слідчих дій із застосуванням відповідних
технічних засобів по зняттю інформації транспортних телекомунікаційних
мереж (а.с.154-211); 3) диску (а.с. 212).
Захисник вважає, що порушено права обвинуваченого ОСОБА_1 на
захист, не відкрито стороні захисту матеріалів НС(Р)Д; використані матеріали
НС(Р)Д, отримані під час розслідування іншого правопорушення, без дозволу
суду; відсутній дозвіл суду на використання стороною обвинувачення
результатів проведення НС(Р)Д як тимчасово вилученого майна.
Згідно з чч. 1, 2, 4 ст. 87 КПК України, суд зобов’язаний визнати
істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема, такі
діяння як порушення права особи на захист, а передбачені цією статтею докази
повинні визнаватися судом недопустимими під час будь-якого судового
розгляду.
Відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК України, у випадку не відкриття
стороною кримінального провадження матеріалів відповідно до положень цієї
статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази, а за
ч. 2 ст. 86 вказаного кодифікованого акту, недопустимий доказ не може бути
використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може
посилатися суд при ухваленні судового рішення.
1

Панова А.В. Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні: монографія. Харків: Право,
2017. С. 57-58.
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Згідно з ч. 3 ст. 89 КПК України, сторони кримінального провадження,
потерпілий,

представник

юридичної

особи,

щодо

якої

здійснюється

провадження, мають право під час судового розгляду подавати клопотання про
визнання доказів недопустимими, а також наводити заперечення проти
визнання доказів недопустимими.
Ураховуючи

вищенаведені

законодавчі

вимоги

та

сукупність

встановлених за результатами огляду речових доказів обставин, Лисичанський
міський суд Луганської області дійшов висновку, що не відкриття стороні
захисту в порядку ст. 290 КПК України стороною обвинувачення доказів
істотно вплинуло на дотримання права обвинуваченого на захист та
унеможливлює використання таких доказів при ухваленні відповідного
судового рішення, а відтак клопотання захисника ОСОБА_3 підлягає
задоволенню, з визнанням доказів очевидно недопустимими [155]1.
Г.М. Вєтрова та С.О. Полунін висловили думку, що для застосування
санкцій недійсності не вимагається винесення окремого правозастосовного акту
[15, с. 116; 95, с. 18]2.
Однак таке твердження суперечить КПК України та судовій практиці. У
цьому кодифікованому акті встановлені два порядки визнання доказів
недопустимими: а) у нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення
(ч. 1 ст. 89 КПК України); б) під час судового розгляду в ухвалі суду за умови
встановлення очевидної недопустимості доказу (ч. 4 ст. 87 КПК України). У
будь-якому випадку суд має вирішувати це питання у відповідному
правозастосовному акті.
За ступенем визначеності негативні кримінальні процесуальні санкції
бувають абсолютно визначеними, відносно визначеними та альтернативними.

1

Ухвала Лисичанського міського суду Луганської області від 31 травня 2019 р. (справа № 415/3022/18;
провадження № 1-кп/415/165/19). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82265854
2
Ветрова Г.Н. Санкции в судебном праве. М.: Наука, 1991. С. 116; Полунин С.А. Уголовно-процессуальные
санкции и особенности их применения: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09: уголовный процесс;
криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности / Саратовская государственная академия права.
Саратов, 1997. С. 18.

103

Абсолютно визначеними є такі негативні кримінальні процесуальні
санкції, що чітко вказують на конкретний захід впливу, що може бути
застосований до правопорушника диспозиції кримінального процесуального
права.
Для прикладу, згідно з ч. 1 ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний,
обвинувачений,

свідок,

потерпілий,

цивільний

відповідач,

представник

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у
встановленому кримінальним процесуальним законом порядку викликаний
(зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або
ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин
або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається
грошове стягнення.
Відносно визначеними є негативні кримінальні процесуальні санкції, в
яких розмір заходу впливу визначений від мінімального до максимального.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 493 КПК України при відібранні зобов’язання
про взяття під нагляд батьки, опікуни, піклувальники, адміністрація дитячої
установи

попереджаються

про

характер

підозри

чи

обвинувачення

неповнолітнього і про їхню відповідальність у разі порушення взятого на себе
зобов’язання. При порушенні цього зобов’язання на батьків, опікунів і
піклувальників накладається грошове стягнення від двох до п’яти розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Альтернативними є такі кримінальні процесуальні санкції, що дають
можливість

правозастосувачу

обирати

один

найдоцільніший

та

найефективніший з двох чи більше можливих заходів впливу з урахуванням
суб’єкта та обставин вчинення процесуального правопорушення.
Для прикладу, у ч. 1 ст. 330 КПК України зазначено, що при повторному
порушенні обвинуваченим порядку судового засідання він може бути
видалений за ухвалою суду з зали засідання тимчасово або на весь час судового
розгляду.
104

Негативні кримінальні процесуальні санкції за складом можуть бути
простими та складними.
Прості негативні кримінальні процесуальні санкції містять вказівку
тільки на один захід впливу на порушника диспозиції кримінальної
процесуальної норми. За іншим критерієм така санкція називається абсолютно
визначеною.
Складні негативні кримінальні процесуальні санкції визначають декілька
заходів впливу на порушника диспозиції кримінальної процесуальної норми.
Ця санкція одночасно є альтернативною.
Негативні кримінальні процесуальні санкції також можна класифікувати
й за характером негативних наслідків, вказівку на які вони містять, на санкції,
що вказують на негативні наслідки доказового характеру, на санкції, що
вказують на негативні наслідки фізичного та майнового характеру, та на
санкції, що вказують на негативні наслідки організаційного характеру.
Санкціями, що вказують на негативні наслідки доказового характеру,
є такі кримінальні процесуальні санкції, які можуть спричинити визнання
фактичних даних недопустимими як докази. Йдеться про визнання доказів
недопустимими, заборону використання як доказів відомостей, що не були
відкриті сторонами кримінального провадження. Можуть бути застосовані
тільки до державних органів і службових осіб, які ведуть кримінальне
провадження.
Санкціями, що вказують на негативні наслідки фізичного та
майнового характеру, є такі кримінальні процесуальні санкції, які допускають
можливість застосування заходів фізичного, майнового та психологічного
впливу на учасників кримінального провадження. До них належать: зміна
запобіжного заходу на суворіший; звернення застави в дохід держави;
видалення із зали судового засідання за неодноразове порушення порядку у
ньому; накладення грошового стягнення; покладення на спеціаліста витрат,
пов’язаних з оголошенням перерви в судовому засіданні, у разі неприбуття до
суду без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття.
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Санкціями, що вказують на негативні наслідки організаційного
характеру, є такі кримінальні процесуальні санкції, які містять негативну
оцінку

проведеній

кримінальній

процесуальній

діяльності,

визначають

можливість субституції службової особи, відповідальної за проведення
досудового розслідування, позначаються на русі та спрямуванні кримінального
провадження.
Такими санкціями є: заміна прокурора внаслідок неефективного
здійснення ним нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового
розслідування;

відсторонення

слідчого

від

проведення

досудового

розслідування у разі неефективного його здійснення та призначення іншого
слідчого;

скасування

або

зміна

незаконного,

необґрунтованого

та

несправедливого процесуального акта.
У

процесуальній

літературі

запропоновані

й

інші

класифікації

кримінальних процесуальних санкцій. Так, С.О. Полунін поділяє їх за
спрямованістю на заходи безпосереднього впливу та на заходи відновлення
законності, а за функціональним призначенням – на регулятивні та охоронні
[95, с. 14-15]1.
Такий поділ викликає застереження. Так, заходи безпосереднього впливу,
про які веде мову вчений у першій класифікаційній групі, є нічим іншим, як
каральними

санкціями,

а

заходи

відновлення

законності

–

правовідновлювальними. Щодо другої класифікаційної групи, то з нею можна
погодитися за умови, що кримінальну процесуальну санкцію розглядають не
тільки у негативному, але й у позитивному аспектах.
Висновки до розділу 2
Диспозиції норм кримінального процесуального права охороняють та
захищають не тільки його власні санкції, але й санкції, закріплені в інших
1

Полунин С.А. Уголовно-процессуальные санкции и особенности их применения: автореф. дисс. … канд.
юрид. наук: 12.00.09: уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности /
Саратовская государственная академия права. Саратов, 1997. С. 14-15.
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галузях матеріального права: кримінального, адміністративного, цивільного, а
також у законодавстві, що регламентує організацію й функціонування суду,
прокуратури, адвокатури, експертів. Це зумовлено системністю права.
Поняття «санкції норм кримінального процесуального права» є родовим.
За джерелом закріплення такі санкції можна поділити на два види: а) санкції,
безпосередньо

встановлені

у

кримінальному

процесуальному

праві

(кримінальні процесуальні санкції); б) санкції інших галузей права, що
забезпечують диспозицію кримінальної процесуальної норми. Причому
закріпленими у інших галузях права можуть бути тільки негативні санкції норм
кримінального процесуального права.
Для класифікації усієї системи кримінальних процесуальних санкцій
необхідно використати їх поділ за наслідками виконання, дотримання чи
невиконання, недотримання диспозиції кримінальної процесуальної норми.
За цим критерієм усі кримінальні процесуальні санкції можна поділити на
позитивні та негативні. Це основний критерій класифікації.
Позитивними

кримінальними

процесуальними

є

санкції,

що

передбачають погодження, дозвіл учасникові кримінальних процесуальних
відносин на вчинення процесуальних дій та ухвалення процесуальних рішень,
містять позитивну оцінку його кримінальної процесуальної діяльності та
спрямовані на задоволення публічного інтересу.
За змістом позитивні кримінальні процесуальні санкції можна поділити
на чотири групи: а) санкції, пов’язані із погодженням і дозволом на
застосування заходів забезпечення кримінального провадження та інших
заходів кримінального процесуального примусу; б) санкції, пов’язані із
погодженням і дозволом на проведення слідчих (розшукових) дій, пов’язаних із
обмеженням конституційних прав і свобод особи, та негласних слідчих
(розшукових) дій;

в) санкції, пов’язані із погодженням та (або) дозволом

рішень про рух кримінального провадження; г) санкції, пов’язані із
погодженням процесуальних рішень про обмеження майнових прав особи у
кримінальному провадженні.
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Негативними кримінальними процесуальними є санкції, що передбачають
несприятливі наслідки для учасника кримінальних процесуальних відносин, що
порушив диспозицію норми кримінального процесуального закону, містять
осуд та негативну оцінку його процесуальним рішенням, діям, бездіяльності.
Кримінальні процесуальні санкції за суб’єктами, уповноваженими на їх
застосування, поділяють на ті, що можуть бути застосовані судом, слідчим
суддею, керівником органу прокуратури, прокурором, керівником органу
досудового розслідування.
Негативні санкції за характером негативних наслідків, що настають у разі
порушення

правила,

визначеного

у

диспозиції

норми

кримінального

процесуального права, охоплюють три групи санкцій: правовідновлювальні
(компенсаційні), каральні та санкції недійсності.
За ступенем визначеності негативні кримінальні процесуальні санкції
бувають абсолютно визначеними, відносно визначеними та альтернативними.
Негативні кримінальні процесуальні санкції за складом можуть бути
простими та складними.
Негативні кримінальні процесуальні санкції також можна класифікувати
й за характером негативних наслідків, вказівку на які вони містять, на санкції,
що вказують на негативні наслідки доказового характеру, на санкції, що
вказують на негативні наслідки фізичного та майнового характеру, та на
санкції, що вказують на негативні наслідки організаційного характеру.
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РОЗДІЛ

3.

ЗАСТОСУВАННЯ

КРИМІНАЛЬНИХ

ПРОЦЕСУАЛЬНИХ САНКЦІЙ
Формально обмежений обсяг цього дослідження, на жаль, не дає
можливості розглянути у цьому розділі проблематику застосування як
позитивних, так і негативних кримінальних процесуальних санкцій. З огляду на
це, обмежимось класичним підходом до висвітлення лише питань, пов’язаних
із реалізацією негативних кримінальних процесуальних санкцій.
3.1. Застосування кримінальних процесуальних санкцій під час досудового
розслідування
Чи не найпоширенішим видом кримінальних процесуальних санкцій, що
застосовують під час досудового розслідування, є накладення грошового
стягнення, якому у КПК України присвячена глава 12 з однойменною назвою
та конкретизується у інших нормах цього кодифікованого акту.
Відповідно до ст. 144 КПК грошове стягнення може бути накладено на
учасників кримінального провадження у випадках та розмірах, передбачених
КПК,

за

невиконання

процесуальних

обов’язків.

Грошове

стягнення

накладається: під час досудового розслідування – ухвалою слідчого судді за
клопотанням слідчого, прокурора чи за власною ініціативою, а під час судового
провадження – ухвалою суду за клопотанням прокурора чи за власною
ініціативою.
Дослідники визначають грошове стягнення як захід забезпечення
кримінального провадження, який застосовується до учасників кримінального
провадження за невиконання процесуальних обов’язків без поважних причин,
пов’язаний із несприятливими наслідками у вигляді покладення на особу
обов’язку зазнати обмеження майнового характеру у розмірі, визначеному
КПК. Кримінальна процесуальна санкція у вигляді грошового стягнення може
бути

застосована

лише

за

наявності

кримінально-процесуального
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правопорушення, формалізованого у КПК, об’єктивна сторона якого становить
невиконання процесуальних обов’язків без поважних причин [58, с. 339]1.
На

наш погляд, запропоноване визначення

потребує

уточнення.

Насамперед, у ньому необхідно відобразити приналежність грошового
стягнення до конкретної процесуальної форми примусу у кримінальному
провадження. Крім того, необхідно зазначити фактичні та юридичні підстави
для його застосування [120, с. 207]2.
Звідси

накладення

грошового

стягнення

є

заходом

кримінальної

процесуальної відповідальності, який полягає у зазнанні особою, яка без
поважних причин не прибула на виклик або не виконала покладених на неї
процесуальних обов’язків, втрат фінансового характеру на підставі ухвали
слідчого судді чи суду.
У стадії досудового розслідування грошове стягнення може бути
застосовано у таких випадках:
1)

неприбуття на виклик без поважних причин або неповідомлення про

причини свого неприбуття підозрюваного, свідка, потерпілого, цивільного
відповідача,

представника

юридичної

особи,

щодо

якої

здійснюється

провадження (ч. 1 ст. 139 КПК України);
2)

невиконання підозрюваним обов’язків, покладених на нього при

особистому зобов’язанні (ч. 2 ст. 179 КПК України);
3)

невиконання поручителем взятих на себе зобов’язань особистої

поруки (ч. 5 ст. 180 КПК України);
4)

порушення батьками, опікунами, піклувальниками зобов’язання по

нагляду за неповнолітнім підозрюваним (ч. 5 ст. 493 КПК України).
Що стосується першого пункту, то вітчизняні вчені запропонували
розширити коло суб’єктів, на яких може бути накладено грошове стягнення,
включивши до нього цивільного позивача, якщо він не з’явився без поважних
1

Кримінальний процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар / Відп. ред. С.В. Ківалов,
С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. Х.: Одіссей, 2013. С. 339.
2
Сопронюк О. Грошове стягнення як кримінально-процесуальна санкція за неприбуття за викликом на
досудовому розслідуванні. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2016. Випуск 63. С. 207.
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причин або не повідомив про причини свого неприбуття [44, с. 74; 148, с. 81-82;
79, с. 162-163]1.
Така пропозиція заслуговує уваги. У ч. 1 ст. 326 КПК України визначено
наслідок неприбуття цивільного позивача, його представника чи законного
представника в судове засідання – залишення цивільного позову без розгляду,
крім випадків, якщо від цих учасників судового провадження надійшло
клопотання про розгляд позову за їх відсутності або якщо обвинувачений чи
цивільний відповідач повністю визнав пред’явлений позов.
Однак наслідки неприбуття цивільного позивача на виклик слідчого,
прокурора не встановлені.
Відповідно до ч. 1 ст. 133 КПК України слідчий, прокурор під час
досудового розслідування має право викликати підозрюваного, свідка,
потерпілого або іншого учасника кримінального провадження для допиту чи
участі в іншій процесуальній дії. Натомість згідно з ч. 2 цієї статті слідчий,
прокурор під час досудового розслідування мають право викликати особу, якщо
є достатні підстави вважати, що вона може дати показання, які мають значення
для кримінального провадження, або її участь у процесуальній дії є
обов’язковою. На наш погляд, остання частина ст. 133 КПК України є
конкретизацією підстав для виклику, викладених у ч. 1 цієї статті. Так, виклик
на допит здійснюється, якщо є достатні підстави вважати, що особа може дати
показання, які мають значення для кримінального провадження. А встановлені
КПК України випадки для участі особи в іншій процесуальній дії зумовлені
обов’язковістю такої участі. Тож з урахуванням правил юридичної техніки,
зміст ст. 133 КПК України можна викласти в одній частині – частині 2.

1

Карпов Н., Штанько А. Накладення грошового стягнення на учасників кримінального провадження
(діагностика проблеми). Науковий часопис академії прокуратури України. 2014. № 1. С. 74; Удалова Л. Д.,
Савицький Д. О., Рожнова В. В., Ільєва Т. Г. Функція судового контролю у кримінальному процесі: монографія.
К.: Центр учбової літератури, 2015. С. 81-82; Мурзановська А.В. Кримінально-процесуальна відповідальність за
новим Кримінальним процесуальним кодексом України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 – кримінальний
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Національний університет
«Одеська юридична академія». Одеса, 2017. С. 162-163.
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Оскільки цивільний позивач не є суб’єктом давання показань, то його
неможливо викликати для допиту. Цей суб’єкт може бути викликаний для
участі у проведенні іншої процесуальної дії.
Проаналізувавши ст. 56 КПК України, можна дійти висновку, що
протягом кримінального провадження цивільний позивач має майже всі права
потерпілого. До прав, які не можуть належати цивільному позивачу, можна
віднести право на негайне прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне
правопорушення, визнання його потерпілим та право отримувати від
уповноваженого органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її
прийняття і реєстрацію [122, с. 144]1.
При цьому відразу варто відзначити абсолютно обґрунтований висновок
В.Т. Нора, що є підстави сумніватись у необхідності введення до провадження
щодо цивільного позову у КПК України такого його учасника, як цивільний
позивач. Цивільним позивачем може бути за КПК України лише потерпіла від
кримінального правопорушення чи іншого суспільно небезпечного діяння
особа (фізична чи юридична). Потерпілий же наділений значно більшим
обсягом процесуальних прав, ніж цивільний позивач, що дає йому більші
можливості для захисту своїх інтересів. Адже, крім того, конститутивним
правом

потерпілого

є

пред’явлення

цивільно-правових

вимог

про

відшкодування завданої шкоди, їх підтримання чи відмова від них. Тож у
виділенні серед учасників кримінального провадження цивільного позивача як
самостійного його суб’єкта навряд чи є необхідність [83, с. 300-301]2.
Тож наслідки неприбуття цивільного позивача на виклик слідчого,
прокурора мають бути аналогічними наслідків неприбуття на такий виклик
потерпілого.

1

Сопронюк О. Накладення грошового стягнення як кримінально-процесуальна санкція. Вісник Чернівецького
факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2019. № 1. С. 144.
2
Нор В.Т. Відшкодування (компенсація) заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди у кримінальному
провадженні за КПК 2012 р.: здобутки і резерви удосконалення. Кримінальний процесуальний кодекс України
2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти : тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної
науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 р.). Львів: Львівський державний університет внутрішніх
справ, 2013. С. 300-301.
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Що

стосується

таких

учасників

кримінального

провадження,

як

представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження (ст. 64 1
КПК), третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт (ст. 642
КПК), то у вказаних статтях для них передбачені такі обов’язки: 1) прибувати
за викликом до прокурора, суду, а в разі неможливості своєчасного прибуття –
завчасно повідомити про це, а також про причини неможливості прибуття; 2) не
перешкоджати

встановленню

обставин

вчинення

кримінального

правопорушення; 3) не розголошувати без дозволу прокурора, суду відомості,
які стали їм відомі у зв’язку з участю у кримінальному провадженні і які
становлять охоронювану законом таємницю.
Однак, знову ж таки, вказівки на відповідальність немає, що може
створити враження необов’язковості виконання цих вимог. Як видається,
наведені статті КПК України доцільно доповнити частиною, у якій вказати, що
у разі невиконання своїх обов’язків представник юридичної особи, щодо якої
здійснюється провадження (третя особа, щодо майна якої вирішується питання
про арешт), несуть відповідальність встановлену законом. Така вимога
спонукатиме

цих

суб’єктів

кримінального

провадження

добросовісно

виконувати свої обов’язки, а слідчого зобов’язуватиме роз’яснити їм, про які
саме санкції йдеться.
На думку О.В. Мурзановської, до якої варто прислухатися, коло суб’єктів,
на яких може бути накладено грошове стягнення, має бути розширене. Мова
йде, насамперед, про експерта та спеціаліста. Не зовсім зрозуміло, як вказує
вчена, чому законодавець передбачив у разі неприбуття в суд без поважних
причин або неповідомлення про причини неприбуття накладення на спеціаліста
судом всіх витрат, пов’язаних з оголошенням перерви в судовому засіданні (ст.
72 КПК України), тоді як, щодо експерта мова йде про адміністративну
відповідальність тільки за злісне ухилення від явки до суду та органи
досудового слідства (ст.ст. 1853, 1854 КУпАП). Тому доцільно передбачити
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можливість накладення на вказаних суб’єктів грошового стягнення [78, с. 322323]1.
Слід також звернути увагу на ще одну проблему, на яку свого часу
вказала К. Середа, проаналізувавши санкції за невиконання зобов’язань
поручителем при особистій поруці підозрюваного (обвинуваченого). Так, у разі
невиконання поручителем взятих на себе зобов’язань на нього накладається
грошове стягнення. Останнє залежить від санкції за вчинення кримінального
правопорушення, про яке повідомлено підозрюваному (ч. 5 ст. 180 КПК
України): 1) у провадженні щодо кримінального правопорушення, за вчинення
якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше трьох
років, або інше, більш м’яке покарання, – від двох до п’яти розмірів
мінімальної заробітної плати; 2) у провадженні щодо злочину, за вчинення
якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до
п’яти років, – від п’яти до десяти розмірів мінімальної заробітної плати; 3) у
провадженні щодо злочину, за вчинення якого передбачене покарання у виді
позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років, – від десяти до двадцяти
розмірів мінімальної заробітної плати; 4) у провадженні щодо злочину, за
вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад
десять років, – від двадцяти до п’ятдесяти розмірів мінімальної заробітної
плати. З огляду на вищезазначене, невідомо, якими міркуваннями керувався
законодавець, встановлюючи саме такі розміри грошового стягнення. Крім
того, строки позбавлення волі в пп. 2-4 ч. 5 ст. 180 КПК України узгоджуються
із чч. 3-5 ст. 12 КК України «Класифікація злочинів», у яких ідеться,
відповідно, про злочини середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі злочини.
А ось п. 1 ч. 5 ст. 180 КПК України («позбавлення волі не строк не більше трьох
років») не узгоджується із ч. 3 ст. 12 КК України («позбавлення волі на строк не
більше двох років»), де регламентовано поняття злочину невеликої тяжкості.
1

Мурзановська А. В. Грошове стягнення як захід кримінально-процесуальної відповідальності. Правовые
реформы в постсоветских странах: достижения и проблемы»: междунар. науч.-практ. конференция
(Кишинэу, 28-29 март. 2014 г.) / орг. ком.: Бужор В. и др. Кишинев: Iulian, 2014 (Tipogr. «Catatea de Sus»). С.
322-323.
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Тому і розмір покарання за вчинення злочину середньої тяжкості (від двох до
п’яти років позбавлення волі) не узгоджується з п. 2 ч. 5 ст. 180 КПК України.
Логічним було би приведення у відповідність строків, регламентованих у
зазначених статтях КПК України і КК України. Це може бути зроблено шляхом
зазначення у ч. 5 ст. 180 КПК України не конкретних строків кримінального
покарання у вигляді позбавлення волі, а різновиду (згідно з класифікацією,
викладеною у ст. 12 КК України) кримінального правопорушення, у якому
підозрюється особа [113, с. 123]1.
Також варто звернути увагу на те, що, з одного боку, грошове стягнення
може бути накладене не тільки на учасників кримінального провадження у
розумінні п. 25 ст. 3 КПК України. З іншого,  далеко не до кожного учасника
кримінального провадження (для прикладу, представника персоналу органу
пробації, секретаря судового засідання, судового розпорядника) може бути
застосований цей захід забезпечення. Тому положення ч. 1 ст. 146 КПК України
потребує уточнення у частині кола осіб, на яких може бути накладене грошове
стягнення.
Грошове

стягнення

може

бути

накладене

за

наявності

таких

процесуальних умов: 1) перебування особи у відповідному процесуальному
статусі;

2) покладення на цього учасника кримінального

провадження процесуальних обов’язків; 3) невиконання ним таких обов’язків
без поважних причин; 4) відсутність поважних причин нез’явлення на виклик
або неповідомлення про їх наявність; 5) дотримання процесуального порядку
виклику певної особи або повідомлення про покладення на неї конкретних
процесуальних обов’язків.
У разі недотримання вищеназваних умов клопотання про накладення
грошового стягнення не підлягає задоволенню. Однак, слідчі судді не завжди
ухвалюють таке рішення.

1

Середа К. Штрафні (каральні) санкції норм кримінального процесуального права, що регламентують
запобіжні заходи. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2017. № 6. С. 123.
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Так,

ухвалою

слідчого

судді

Васильківського

районного

суду

Дніпропетровської області від 29 березня 2013 р. було повернуто без розгляду
клопотання

слідчого

СВ

Васильківського

РВ

ГУМВС

України

в

Дніпропетровській області, в якому слідчий просив застосувати до свідка захід
забезпечення кримінального провадження у вигляді грошового стягнення. В
обґрунтування поданого клопотання слідчий посилався на те, що під час
проведення досудового розслідування виникла необхідність допиту громадянки
як свідка, у зв’язку з чим їй особисто було вручено повістку про виклик до
слідчого на 10 годину 27 березня 2013 р., однак, у зазначений день та час свідок
до слідчого з невідомих причин не прибула, а в телефонній розмові пообіцяла
прибути до слідчого 28 березня 2013 р., але знову не з’явилася. В ході розгляду
зазначеного клопотання слідчий суддя встановив, що у клопотанні слідчим не
було зазначено процесуального статусу особи, щодо якої порушувалося
питання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, її
прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання; обов’язок, який покладено на
особу КПК України, прізвище, ім’я, по батькові та посада слідчого, прокурора,
при цьому слідчим не було надано доказів, що підтверджують неявку свідка без
поважних причин, у зв’язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку про
необхідність повернення клопотання слідчого без розгляду [150]1.
Аналізуючи вищевикладений приклад, необхідно відзначити наявність
питання щодо обґрунтованості прийняття слідчим суддею такого рішення,
оскільки у КПК України не передбачено повернення без розгляду клопотань
про накладення грошового стягнення, які викликають сумніви і викладені в
ухвалі підстави, з яких слідчий суддя постановив таку ухвалу.
Згідно з ч. 2 ст. 144 КПК України правовою підставою для накладення
грошового стягнення під час досудового розслідування є ухвала слідчого судді
1

Узагальнення Апеляційного суду Дніпропетровської області на тему: «Про практику вирішення слідчими
суддями питань, пов’язаних із заходами забезпечення кримінального провадження». URL:
https://dpa.court.gov.ua/sud0490/pokazniki-diyalnosti/uzagaln_stat_dani11/uzag_ss_zahodi_zabezp_krin_provadg
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за клопотанням слідчого, прокурора чи за власною ініціативою, а під час
судового провадження – ухвала суду за клопотанням прокурора чи за власною
ініціативою.
Для цього слідчий, прокурор

повинні

скласти клопотання, яке

відповідатиме вимогам ст. 145 КПК України. При цьому, на відміну від деяких
інших

заходів

забезпечення

кримінального

провадження

(тимчасового

обмеження у користуванні спеціальним правом, відсторонення від посади,
тимчасового доступу до речей і документів, арешту майна) кримінальний
процесуальний закон не вимагає від слідчого погоджувати це клопотання з
прокурором. Натомість, п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України зобов’язує слідчого
погоджувати з прокурором клопотання про застосування заходів забезпечення
кримінального провадження. У наявності черговий недолік законодавчої
техніки.
Законодавець не зобов’язує слідчого, прокурора надати особі, щодо якої
вирішується питання про накладення грошового стягнення копій матеріалів
(копія ухвали слідчого судді про накладення певного обов’язку, копія повістки
про виклик із повідомленням про вручення, документи, що підтверджують
перебування особи в іншому населеному пункті тощо), яким обґрунтовується
клопотання. Така прогалина, як видається, суперечить засаді змагальності.
КПК України не регламентує повноваження слідчого судді повернути
клопотання про накладення грошового стягнення, якщо воно не відповідає
вимогам ст. 145 КПК України. І у цьому аспекті кримінальний процесуальний
закон потребує удосконалення.
Під час досудового розслідування клопотання слідчого, прокурора про
накладення грошового стягнення на особу розглядається слідчим суддею не
пізніше трьох днів із дня його надходження до суду. Про час та місце розгляду
клопотання повідомляється службова особа, яка його внесла, та особа, на яку
може бути накладено грошове стягнення, проте їх неприбуття не перешкоджає
розгляду питання. Варто зазначити, що участь слідчого чи прокурора під час
розгляду клопотання має бути визнана обов’язковою, адже вони у цьому разі
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несуть

тягар

доказування

наявності

відповідних

фактичних

обставин.

Натомість під час судового провадження питання про накладення грошового
стягнення на особу розглядається негайно після його ініціювання.
Рішення про накладення грошового стягнення або про відмову у цьому
слідчий суддя, суд ухвалює на підставі поданих йому слідчим, прокурором
матеріалів. На жаль, законом не передбачена можливість заслухати будь-якого
свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для прийняття
законного, обґрунтованого і справедливого рішення.
На відміну від виклику, законодавець не передбачає поважних причин
невиконання покладених на особу обов’язків, а тому й не встановлює
звільнення від накладення грошового стягнення. Хоча згідно з ч. 3 ст. 146 КПК
України слідчий суддя, суд накладає на особу грошове стягнення, встановивши,
що особа не виконала покладений на неї процесуальний обов’язок без
поважних причин. У цьому простежується суперечність правового регулювання
цього питання.
Низка санкцій, які також часто застосовують у кримінальному
провадженні, стосується недотримання підозрюваним чи іншими учасниками
кримінального провадження умов обрання запобіжного заходу, невиконання
ними покладених на них зобов’язань.
Серед них, насамперед, – зміна запобіжного заходу на більш суворий.
Відповідно до ч. 1 ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: 1) особисте
зобов’язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання
під вартою.
При цьому найбільш м’яким запобіжним заходом вважається особисте
зобов’язання, найбільш суворим – тримання під вартою.
За

загальним

правилом,

при

недотриманні

підозрюваним

(обвинуваченим) умов запобіжного заходу, цей запобіжний захід може бути
змінений на більш суворий.
Ще одним випадком зміни запобіжного заходу є відмова поручителя від
поруки або відмова особи від нагляду за неповнолітнім. Так, згідно з ч. 4
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ст. 180 КПК України, поручитель може відмовитись від взятих на себе
зобов’язань до виникнення підстав, які тягнуть за собою його відповідальність.
У такому разі він забезпечує явку підозрюваного, обвинуваченого до органу
досудового розслідування чи суду для вирішення питання про заміну йому
запобіжного заходу на інший.
Особа, яка взяла зобов’язання про нагляд, має право відмовитися від
подальшого виконання цього зобов’язання, заздалегідь про це повідомивши (ч.
3 ст. 493 КПК України). У таких випадках слідчий суддя має розглянути
відповідне повідомлення та за наявності клопотання органу досудового
розслідування

чи

сторони

застосування

запобіжного

обвинувачення
заходу

до

розглянути

неповнолітнього

клопотання

про

підозрюваного

обвинуваченого відповідно до положень ст. 492 КПК України [74, с. 224]1.
Як справедливо зазначає В.Ю. Мельников, запобіжні заходи не можуть
розглядатися як процесуальні санкції. Виняток становлять випадки, коли вони
використовуються в порядку зміни на більш суворий в разі порушення
підозрюваним і (або) обвинуваченим умов застосування раніше обраного
запобіжного заходу. Жоден із запобіжних заходів не виступає як засіб усунення
або відновлення порушеного процесуально-правового стану [73, с. 20]2.
Як вказує М.В. Галдін, зміну запобіжного заходу на більш суворий слід
розглядати як санкцію кримінальної процесуальної відповідальності, коли після
його обрання змінилися обставини. Такими обставинами є: ухилення
підозрюваного (обвинуваченого) від органу досудового розслідування чи суду,
перешкоджання провадженню у кримінальній справі [18, с. 131-132]3.
Дещо іншу позицію зайняв І.Л. Петрухін, який вважав, що зміна
запобіжного заходу на більш суворий має превентивний характер, адже в таких
випадках запобіжний захід обирається не у вигляді покарання (санкції) за
1

Мироненко О. В. Зміна запобіжних заходів у кримінальному провадженні: проблеми й недоліки
процесуального порядку. Право і суспільство. 2014. № 6-2. Ч. 3. С. 224.
2
Мельников В. Ю. Меры принуждения в уголовном процессе России: монография. М.: Юрлитинформ, 2011.
С. 20.
3
Галдин М. В. Изменение обвиняемому меры пресечения на более строгую как реализация уголовнопроцессуальной ответственности. Судебная власть и уголовный процесс. 2016. № 2. С. 131-132.
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неправомірну поведінку, а як надійний засіб, що дасть можливість запобігти
ухиленню обвинуваченого від слідства і суду, не допустить вчинення ним
нових злочинів, унеможливить фальсифікацію доказів [93, с. 85-86]1.
В.В. Рожнова також веде мову про те, що запобіжний захід змінюється на
більш суворий, навіть і у випадку невиконання підозрюваним (обвинуваченим)
покладених на нього обов’язків, не для того, щоб його покарати, а з метою
забезпечення нормального подальшого здійснення кримінально-процесуальної
діяльності [110, с. 40]2.
Однак з такою позицією можна погодитися лише частково. У даному
випадку кримінальна процесуальна санкція виконує роль покарання у вигляді
зміни запобіжного заходу на більш суворий за невиконання умов попереднього.
Своєю чергою, більш суворий запобіжний захід зможе забезпечити виконання
підозрюваним покладених на нього обов’язків.
Аналізуючи цю позицію, Р.М. Білокінь слушно наголошує на тому, що
для зміни запобіжного заходу на більш суворий є характерною ще й додаткова
мета, яка не властива для обрання запобіжного заходу, – погіршення правового
становища підозрюваного, обвинуваченого, який порушив процесуальний
обов’язок дотримуватися зобов’язань, які покладені на нього під час обрання
запобіжного заходу. Це обумовлено тим, що під час зміни запобіжного заходу
на більш суворий підозрюваний зазнає додаткових обтяжень, яких він раніше
не мав, його правове становище погіршується внаслідок застосування більш
суворих обмежень прав і свобод. Тож зміна запобіжного заходу на більш
суворий носить не стільки запобіжний характер, скільки каральний [8, с. 396]3.
У зв’язку з цим, наведемо такий приклад.

1

Петрухин И. Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение / отв. ред. докт. юрид. наук, проф.
И.Б. Михайловская. М.: Наука, 1985. С. 85-86.
2
Рожнова В. В. Застосування заходів процесуального примусу, пов’язаних з ізоляцією особи: дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.09 ‒ кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Національна академія
внутрішніх справ України. К., 2002. С. 40.
3
Білокінь Р. М. Кримінально-процесуальна відповідальність: наукові та правові основи: дис. ... докт. юрид.
наук: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність /
Національна академія внутрішніх справ. К., 2018. С. 396.
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Під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді Заводського
районного суду м. Запоріжжя від 9 червня 2017 р. ОСОБА_5 обрано
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначенням розміру застави
у сумі 75540 грн. У зв’язку з внесенням застави ОСОБА_5 звільнено з-під
варти. Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК України з моменту звільнення з-під
варти, у зв’язку із внесенням застави, підозрюваний вважається таким, до якого
застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Під час застосування запобіжного заходу ОСОБА_5 вчинив новий
злочин, з огляду на що, ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного
суду м. Запоріжжя від 27 червня 2018 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід
у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 35240 грн.
Ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 8 серпня
2018 р. продовжено обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під
вартою строком на 60 днів до 6 жовтня 2018 р., із визначенням розміру застави
у сумі 35240 грн. Указані ухвали не були оскаржені, що свідчить про те, що
обвинувачений та захисник погодились з наявними ризиками, указаними в
судових рішеннях.
Оскільки обвинувачений у період застосованого запобіжного заходу у
вигляді застави продовжив злочинну діяльність, без поважних причин не
з’являвся до суду, суд дійшов висновку про зміну запобіжного заходу у виді
застави на тримання під вартою без визначення розміру застави [153]1.
Звернення застави в дохід держави. Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК
України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на
спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів

України,

з

метою

забезпечення

виконання

підозрюваним,

обвинуваченим покладених на нього обов’язків, під умовою звернення
внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов’язків.

1

Ухвала Заводського районного суду м. Запоріжжя від 5 жовтня 2018 р. (справа № 332/1810/17; провадження
№: 1-кп/332/20/18). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76970617
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Застава є одним із ефективних запобіжних заходів, в основу якого
покладено економічну заінтересованість у збереженні грошової суми та
моральні
фізичними

зобов’язання
або

підозрюваного,

юридичними

особами,

обвинуваченого

перед

які

заставодавцями.

виступили

іншими

Державний примус у процесі застосування застави породжується реальною
загрозою втрати заставодавцем грошей у разі невиконання підозрюваним,
обвинуваченим покладених на нього обов’язків. Свобода підозрюваного,
обвинуваченого при застосуванні цього запобіжного заходу обмежується
шляхом загрози майнових втрат [27, с. 72]1.
Згідно з ч. 8 ст. 182 КПК України у разі невиконання обов’язків
заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним
чином повідомлений, не з’явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого
судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки,
або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного
заходу обов’язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до
спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у
порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Проілюструємо ці положення таким прикладом.
Ухвалою Літинського районного суду Вінницької області від 10
листопада 2014 р. щодо ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у виді тримання під
вартою з визначенням розміру застави у виді двадцяти мінімальних заробітних
плат (24360 грн.). 24 листопада 2014 р. ОСОБА_2 був звільнений з Вінницької
УСП УДПтС України у Вінницькій області (№ 1), у зв’язку з внесенням застави
в розмірі 24 360 грн. Після звільнення, ОСОБА_2 роз’яснено його обов’язки
покладені на нього ухвалою Літинського районного суду та відібрано
зобов’язання. Після звільнення та прибуття до свого місця проживання,
ОСОБА_2 на зв’язок зі слідчим не виходив, на виклики не з’являвся, та за
місцем свого проживання був відсутній. 30 грудня 2014 р. прокурором
1

Дрозд В. Ю. Проблемні аспекти застосування застави як одного з видів запобіжних заходів, не пов’язаних з
обмеженням волі особи. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені
Е.О. Дідоренка. 2016. Вип. 1. С. 72.
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Літинського району Вінницької області строк досудового розслідування у
кримінальному провадженні № 12014020210000352 продовжено до двох
місяців, тобто до 8 лютого 2015 р. 30 грудня 2014 р. матеріали щодо ОСОБА_2
виділені в окреме провадження та його оголошено в розшук. 31 грудня 2014 р.
досудове

розслідування

у

виділеному

кримінальному

провадженні

№

12014020210000419 зупинене. Крім того, під час проведення слідчих дій,
установлено, що ОСОБА_2 25 грудня 2014 р. також оголошений в розшук
Іршавським РВ УМВС України у Закарпатській області за вчинення
кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185 КК
України. Цей факт свідчить про те, що ОСОБА_2 з метою уникнення
кримінальної

відповідальності

переховувався

від

органу

досудового

розслідування. За таких обставин, прокурор звернувся з клопотанням про
звернення застави в дохід держави.
Слідчим суддею встановлено, що підозрюваний ОСОБА_2 після внесення
застави, порушив покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу
обов’язки, не з’являвся за викликом до слідчого, переховувася від органу
досудового розслідування. Тому наявні підстави для звернення застави в дохід
держави [159]1.
Таким чином, гарантією виконання підозрюваним, обвинуваченим
покладених на нього обов’язків при застосуванні застави є загроза застосування
майнової санкції (звернення суми застави в доход держави) та погіршення його
правового становища (застосування застави у більшому розмірі або іншого
запобіжного заходу) [8, с. 401-402]2.
У цьому контексті, звісно, виникає питання щодо доцільності повторного
застосування застави, хоч і у більшому розмірі. Хто тоді має бути
заставодавцем, які процесуальні обов’язки мають бути порушені у цьому
випадку, чи буде надалі підозрюваний виконувати свої обов’язки належним
1

Ухвала слідчого судді Літинського районного суду Вінницької області від 30 березня 2015 р. (справа
№ 137/589/15-к). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62703828
2
Білокінь Р. М. Кримінально-процесуальна відповідальність: наукові та правові основи: дис. ... докт. юрид.
наук: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність /
Національна академія внутрішніх справ. К., 2018. С. 401-402.
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чином, які аргументи мають переконати в цьому слідчого суддю тощо?
Питання більше риторичне, хоч і в плані закріплення у КПК України такої
кримінальної процесуальної санкції очевидно виправдане.
Окремого розгляду потребують кримінальні процесуальні санкції,
пов’язані з відстороненням суб’єктів кримінальної процесуальної діяльності від
участі у кримінальному провадженні або їх заміною.
Відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування.
Здійснюючи контроль за своєчасністю дій слідчого, керівник органу
досудового розслідування не може залишати без належної уваги питання
дотримання законності при проведенні процесуальних дій. Виявивши будь-які
порушення закону, він повинен негайно вжити необхідних, передбачених
законом і віднесених до його компетенції заходів, щодо усунення цих порушень
з боку слідчого. Для цього КПК України наділяє його певним обсягом
процесуальних прав (п. 2 ч. 2 ст. 39). Зокрема, він має право відсторонити
слідчого від проведення досудового розслідування шляхом винесення
постанови, з наступним повідомленням про це прокурора та призначити іншого
слідчого за наявності підстав, передбачених КПК України, тобто в разі його
відводу чи неефективного досудового розслідування та з інших причин [58, с.
119]1.
На думку О.В. Крикунова, «неефективність досудового розслідування» є
комплексним оцінним поняттям, що ситуативно констатується суб’єктами
відомчого контролю, прокурорського нагляду, слідчими суддями. Оскільки ця
дискреційна підстава припускає власне тлумачення прокурором, керівником
органу розслідування, то не можна виключати суб’єктивізму при її
застосуванні, що саме по собі є ризикованим підходом. До того ж, це може
використовуватися як зовні законна форма втручання у діяльність слідчого [54,
с. 129]2.
1

Кримінальний процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар / Відп. ред. С.В. Ківалов,
С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. Х.: Одіссей, 2013. С. 119.
2
Крикунов О. Неефективність досудового розслідування як підстава для відсторонення слідчого від здійснення
кримінального провадження. Історико-правовий часопис. 2017. № 2. С. 129.
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У ст. 77 КПК України, яка визначає підстави для відводу слідчого, не
вказано порушення ним вимог кримінального процесуального закону як на
підставу для відводу [22, с. 38]1. Це видається доречним і слушним та
стосується й інших учасників кримінального провадження. Факт самовідводу
чи відводу не може тягнути за собою настання негативних наслідків, оскільки
він може мати місце лише за наявності чітко передбачених у ст. 77 КПК
України підстав, які унеможливлюють участь слідчого у провадженні в такому
статусі незалежно від його бажання.
Інше питання – коли суб’єкт кримінального провадження не заявив
самовідвід за наявності для цього підстав. Як пише З.В. Попова, віднесення
відводу саме до процесуальних санкцій є дискусійною проблемою в юридичній
теорії та судовій практиці. Цьому деякою мірою сприяє і небагата практика
застосування відводів, а також думка, що відвід не є заходом, який тягне за
собою несприятливі наслідки, а тому не є санкцією. На її думку, відвід
спричиняє негативні наслідки для особи, до якої він був застосований. Такі
наслідки носять, як мінімум, моральний характер і часто свідчать про особисті
якості особи, яка не заявила самовідвід за наявності передбачених законом
підстав. У зв’язку з цим, учена вважає за необхідне передбачити для осіб, до
яких був застосований відвід, дисциплінарні санкції, адже інститут відводу
може попереджувати серйозні проблеми і навіть правопорушення, наприклад,
необ’єктивний, упереджений розгляд справи, заінтересованість у результатах
справи тощо [97, с. 156]2.
Наведена позиція є спірною. Навряд чи можна погодитися з пропозицією
притягувати слідчого до дисциплінарної відповідальності за порушення
моральних норм. Крім того, ще раз варто зазначити, що задоволення відводу
(самовідводу) не свідчить про порушення відповідним суб’єктом диспозиції
1

Гловюк І. В. Проблеми оптимізації повноважень керівника органу досудового розслідування. Криміналістичні
та кримінально-процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування: Матеріали дистанційної
конференції, м. Одеса, 2 квітня 2016 р. /відп. за вип.: В.В. Тіщенко, О.П. Ващук, І.В. Гловюк, М.В. Шкрибайло;
Нац. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса: Юридична література, 2016. С. 38.
2
Попова З.В. Санкции в правоохранительном процессе: понятие, виды, основания применения: дисс. … канд.
юрид. наук: 12.00.01. ‒ теория права и государства; история учений о праве и государстве / Российская
академия правосудия. М., 2008. С. 156.
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норм кримінального процесуального закону, натомість указує на наявність
обґрунтованих сумнівів у неупередженості та об’єктивності цього учасника
кримінальних процесуальних відносин.
У разі задоволення слідчим суддею заяви про відвід керівник слідчого
підрозділу повинен визначити іншого слідчого та йому передати кримінальне
провадження для здійснення досудового розслідування. Однак керівник
слідчого підрозділу не вправі передати справу для розслідування іншому
слідчому, хоч це й було б доцільно у певних випадках (недостатній досвід
роботи слідчого, зайнятість в інших кримінальних провадженнях тощо). Тож
залишається сподіватися, що слідчий буде проводити досудове розслідування
ефективно, і у зв’язку з цим не буде потреби застосовувати до нього санкцію у
вигляді відсторонення від проведення досудового розслідування.
Як відзначає І.В. Гловюк, надати вичерпний перелік організаційних
підстав для передання кримінального провадження іншому слідчому у КПК
України важко у силу різних життєвих ситуацій, що можуть унеможливити
проведення розслідування конкретним слідчим, у зв’язку з чим у КПК України
слід перерахувати лише процесуальні підстави і вказати на наявність інших
обставин, що можуть унеможливити проведення досудового розслідування
слідчим. У зв’язку з цим, п. 2 ч. 2 ст. 39 КПК України учена пропонує
доповнити повноваженням керівника органу досудового розслідування,
доручати «здійснювати досудове розслідування іншому слідчому у разі
унеможливлення проведення розслідування слідчим з поважних причин» [22, с.
38-39]1.
Заради справедливості зазначимо, що подібна норма була закріплена у
КПК України 1960 р. серед повноважень прокурора по здійсненню нагляду за
виконанням законів органами дізнання та досудового слідства. Так, згідно з
п. 9 ст. 227 цього кодифікованого акту прокурор уповноважений передати
1

Гловюк І. В. Проблеми оптимізації повноважень керівника органу досудового розслідування. Криміналістичні
та кримінально-процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування: Матеріали дистанційної
конференції, м. Одеса, 2 квітня 2016 р. /відп. за вип.: В.В. Тіщенко, О.П. Ващук, І.В. Гловюк, М.В. Шкрибайло;
Нац. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса: Юридична література, 2016. С. 38-39.
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«справу від одного слідчого іншому з метою забезпечення найбільш повного і
об’єктивного розслідування» [59, с. 109]1. Нині ні прокурор, ні керівник органу
досудового розслідування такого повноваження не мають, що видається
невиправданим.
Згідно з положеннями чинного КПК України прокурор не вправі
самостійно усувати слідчого від проведення досудового розслідування, однак
може звернутися із такою ініціативою до керівника органу досудового
розслідування.
Однак, не будь-яке порушення закону може бути підставою для
ініціювання прокурором відсторонення слідчого від розслідування. Подібне
повноваження прокурора має реалізовуватися у виняткових випадках, таких, як:
грубе порушення прав фізичних і юридичних осіб під час провадження,
застосування незаконних методів ведення слідства, фальсифікація доказів,
ігнорування

вказівок

начальника

слідчого

підрозділу

або

прокурора,

використання затримання як способу одержання від підозрюваного зізнання
тощо. Ініціювання відсторонення слідчого від подальшого ведення слідства
оформляється мотивованою постановою прокурора. Водночас неприпустимо
без достатніх підстав ініціювати відсторонення слідчого від ведення досудового
слідства, оскільки в цьому разі прокурор допустить посадове зловживання і
заподіє шкоди професійній репутації слідчого [58, с. 114]2.
Безсумнівними проявами неефективного розслідування є пасивна позиція,
бездіяльність слідчого щодо використання арсеналу можливих та необхідних
слідчих (розшукових) дій, невиконання письмових вказівок прокурорапроцесуального керівника [54, с. 130]3.
Відповідно до п. 6 розділу ІІ Порядку організації діяльності прокурорів і
слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні, затвердженого
1

Кримінально-процесуальний кодекс України: чинне законодавство із змінами та допов. на 17 січня 2012 року.
К.: Алерта; ЦУЛ, 2012. С. 109.
2
Кримінальний процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар / Відп. ред. С.В. Ківалов,
С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. Х.: Одіссей, 2013. С. 114.
3
Крикунов О. Неефективність досудового розслідування як підстава для відсторонення слідчого від здійснення
кримінального провадження. Історико-правовий часопис. 2017. № 2. С. 130.
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наказом Генеральної прокуратури України від 28 березня 2019 р. № 51,
відсторонення

слідчого

від

проведення

досудового

розслідування

та

призначення іншого слідчого (стаття 39 КПК України), доручення здійснення
досудового розслідування іншому органу досудового розслідування у разі
неефективного

досудового

розслідування

(стаття

36

КПК

України)

здійснюються відповідно до вимог законодавства з урахуванням таких
критеріїв:
 не забезпечено виконання завдань кримінального провадження;
 порушено загальні засади кримінального провадження, що негативно
вплинуло або може вплинути на обґрунтованість, всебічність і повноту у
кримінальному провадженні;
 низька якість процесуальної діяльності слідчого (слідчої групи),
внаслідок чого отримані результати такої діяльності не відповідають
обґрунтовано допустимим результатам, які повинні були та об’єктивно
могли бути досягнуті за цей час з огляду на складність і специфіку
розслідування кримінального правопорушення [98]1.
Звідси випливає, що слідчий може бути відсторонений від проведення
досудового розслідування й у випадку порушення ним кримінального
процесуального закону. Такий висновок, як видається, можна екстраполювати й
на діяльність слідчих та детективів інших органів правопорядку.
З огляду на це, О.В. Крикунов вважає, що є підстави переглянути
редакцію п. 8 ч. 2 ст. 36 КПК України та п. 2 ч. 2 ст. 39 КПК України,
замінивши словосполучення «неефективного досудового розслідування» на
«порушення слідчим обов’язку проводити процесуальні дії законно та
своєчасно, неефективного досудового розслідування» [54, с. 133]2.
На

наш

погляд,

ефективність

досудового

розслідування

є

співвідношенням процесуальних дій, процесуальних рішень, реалізованих
1

Порядок організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні,
затверджений наказом Генеральної прокуратури України від 28 березня 2019 р. № 51. URL:
https://old.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id=94102
2
Крикунов О. Неефективність досудового розслідування як підстава для відсторонення слідчого від здійснення
кримінального провадження. Історико-правовий часопис. 2017. № 2. С. 133.
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учасниками

кримінального

провадження,

а

також

їх

результатів

із

положеннями КПК України, що визначають підстави, умови і порядок їх
проведення чи прийняття, з урахуванням оптимальних затрат часу та зусиль на
це.
Тож оцінка ефективності досудового розслідування слідчого охоплює й
проблематику додержання ним вимог кримінального процесуального закону.
До речі, за результатами проведеного анкетування, 99,5 % респондентів
позитивно відповіли на запитання «Чи включає, на Вашу думку, поняття
«ефективність досудового розслідування слідчого» додержання ним вимог
кримінального процесуального закону?» (див. Додаток Г).
Передання кримінального провадження від одного слідчого іншому з
якою-небудь іншою метою є неприпустимим. Як слушно зазначають
П.І. Мінюков та А.П. Мінюков, передача справи без достатніх підстав
спричиняє знеособлення, зниження якості слідства, а також порушення
процесуальних строків [75, с. 37]1.
Тільки комплексний аналіз результатів роботи слідчого по розкриттю
злочину, викриттю винних осіб, відшкодування шкоди потерпілим, а також
суттєвих особливостей конкретного провадження (його обсягу, складності,
специфіки методики та тактики розслідування, кількості та поведінки
учасників), часової тривалості та стану процесуальних строків дозволяє
об’єктивно визначити, чи є розслідування ефективним. Залежно від цього
висновку керівника органу досудового розслідування і вирішується питання
про

застосування

відсторонення

слідчого

від

проведення

досудового

передання

керівником

досудового

розслідування [54, с. 132]2.
Водночас,

у

КПК

України

розслідування кримінального провадження від одного слідчого іншому
1

Мінюков П.І., Мінюков А.П. Процесуальні повноваження начальника слідчого відділу (відділення) органів
внутрішніх справ і проблеми керівництва досудовим слідством: Навчальний посібник. К.: Кондор, 2004.
С. 37.
2
Крикунов О. Неефективність досудового розслідування як підстава для відсторонення слідчого від здійснення
кримінального провадження. Історико-правовий часопис. 2017. № 2. С. 132.
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слідчому безпосередньо пов’язана з відстороненням слідчого, тобто із
застосуванням кримінальної процесуальної санкції. Проте обставини, що
зумовлюють необхідність для такого передання можуть і не свідчити про
неефективність досудового розслідування. Для прикладу, захворювання
слідчого, його перебування у тривалому відрядженні, чимала завантаженість,
значний досвід іншого слідчого у досудовому розслідування конкретної
категорії кримінальних проваджень. Тому повноваження керівника органу
досудового розслідування доречно розширити, доповнивши редакцію ч. 2 ст.
39 КПК України новим пунктом 61 такого змісту «передавати, у межах своїх
повноважень, кримінальне провадження від одного слідчого іншому слідчому з
метою забезпечення ефективності досудового розслідування».
Заміна прокурора внаслідок неефективного здійснення ним нагляду за
дотриманням законів під час проведення досудового розслідування. Згідно з
ч. 3 ст. 37 КПК України у виняткових випадках повноваження прокурора
можуть бути покладені керівником органу прокуратури на іншого прокурора
цього органу прокуратури через неефективне здійснення прокурором нагляду
за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування.
Однак ні у КПК України, ні у галузевому законодавстві України немає
роз’яснення словосполучення «неефективне здійснення прокурором нагляду за
дотриманням

законів

під

час

проведення

досудового

розслідування».

Безсумніву, це поняття є оцінним.
Так само не встановлено ні критеріїв, ні процедури оцінювання
ефективності діяльності прокурора щодо здійснення керівництва за досудовим
розслідуванням. Тому рішення про заміну прокурора через неефективне
здійснення ним нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового
розслідування має суб’єктивний характер.
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З огляду на це, навряд чи можна погодитися з О.В. Єні, яка відносить
таку підставу для заміни прокурора у кримінальному провадженні до
об’єктивних [31, с. 295-296]1.
Як зазначає К. Сляднєва, на практиці керівник органу прокуратури
переважно приймає таке рішення не на власний розсуд, а на підставі доповіді
(за переконанням) керівника того прокурора, який підлягає заміні. У зв’язку з
цим, є загроза прийняття необґрунтованого та упередженого рішення про
заміну процесуального керівника [116, с. 178]2.
Зважаючи на винятковий характер, при застосуванні цієї підстави
особливого значення набуває правильність визначення «неефективності»
здійснення нагляду прокурором.
У юридичній літературі під ефективністю діяльності прокурора у стадії
досудового розслідування розуміють реально досягнутий рівень стану
законності, забезпечений діяльністю прокурора, здійснюваний з мінімальними
затратами часу та з використанням правових засобів, зміст яких зумовлений
специфікою режиму правового регулювання сфери реалізації нагляду та
процесуального керівництва [162, с. 7, 13]3.
О.В.

Крикунов

та

Г.В.

Денісова

вважають,

що

визначення

«неефективності» прокурорського нагляду має здійснюватися у взаємозв’язку із
засадами кримінального провадження. Крім того, як стверджують автори,
критерієм ефективності прокурорського нагляду є ефективність самого
досудового розслідування. Також варто враховувати характер причинного
зв’язку між діями чи бездіяльністю прокурора та тими наслідками, які настали
для кримінального провадження. Понад те, необхідно звертати увагу на ступінь
дотримання своїх обов’язків іншими учасниками кримінального провадження.
1

Єні О.В. Актуальні питання заміни прокурора у кримінальному провадженні. Форум права. 2013. № 1. С. 295296.
2
Сляднєва К. Самостійність та незмінність як диспозитивні засади діяльності прокурора у кримінальному
провадженні. Jurnalul Juridic National: Teorie si Practica. 2018. № 4. С. 178.
3
Харебава Г.Д. Эффективность прокурорского надзора за органами предварительного следствия: автореф. дисс.
… канд. юрид. наук: 12.00.11: судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной
деятельности / Южно-Российский институт-филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации. Ростов-на-Дону, 2012. С. 7. 13.
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Насамкінець, не зайвим є й врахування процесуального статусу прокурора, від
чого залежать його повноваження при здійсненні нагляду [55, с. 223]1.
Однак деякі з наведених рекомендацій мають опосередковане відношення
до діяльності прокурора під час досудового провадження, натомість інші є
надто абстрактними, загальними, а тому не можуть вважатися критеріями
ефективності прокурорського нагляду у стадії досудового розслідування.
На наш погляд, до критеріїв ефективності здійснення прокурором
нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування
варто віднести: а) відповідність нормам кримінального процесуального закону,
галузевим наказам Генеральної прокуратури України та правовим позиціям,
викладених у рішеннях ВС, КСУ та ЄСПЛ;

б) додержання прав і свобод

учасників кримінальних процесуальних правовідносин; в) результативність
процесуальних дій та рішень слідчого, детектива НАБУ під кутом зору їх
спрямованості на всебічне, повне, об’єктивне та швидке з’ясування обставин,
що підлягають доказуванню.
З

виокремленням

названих

критеріїв

ефективності

здійснення

прокурором нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового
розслідування погоджується більшість опитаних респондентів – 60 % (див.
Додаток Г).
Негативна оцінка діяльності прокурора-процесуального керівника у стадії
досудового розслідування з точки зору хоча б одного із запропонованих
критеріїв свідчить про неефективність такої діяльності загалом.
Наостанок варто прислухатися до пропозиції науковців, які вважають, що
законодавець невиправдано вживає додаткову умову для заміни прокурора у
разі неефективного здійснення ним нагляду за дотриманням законів під час
проведення досудового розслідування – «у винятковим випадках» [55, с. 223]2.
Справді, неефективність прокурорського нагляду має тягти заміну прокурора у
1

Крикунов О.В., Денісова Г.В. Підстави для заміни прокурора у кримінальному провадженні. Юридичний
науковий електронний журнал. 2018. № 3. С. 223.
2
Крикунов О.В., Денісова Г.В. Підстави для заміни прокурора у кримінальному провадженні. Юридичний
науковий електронний журнал. 2018. № 3. С. 223.
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будь-якому разі, а не лише у виняткових випадках. Крім того, переліку таких
виняткових випадків не існує, тому це поняття є оцінним, пов’язаним із
суб’єктивним підходом керівника органу прокуратури.
Скасування або зміна незаконного, необґрунтованого процесуального
акта. Насамперед, повноваженнями скасовувати незаконні процесуальні акти у
стадії досудового розслідування законом наділений прокурор, який здійснює
нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі
процесуального керівництва. Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор,
здійснюючи

такий

нагляд,

уповноважений

скасовувати

незаконні

та

необґрунтовані постанови слідчих.
Згідно з п. 3 розділу IV Порядку організації діяльності прокурорів і
слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні, затвердженого
наказом Генеральної прокуратури України від 28 березня 2019 р. № 51,
прокурор

у

кримінальному

провадженні,

здійснюючи

процесуальне

керівництво досудовим розслідуванням, відповідно до вимог законодавства:
 перевіряє

законність

кримінального

і

обґрунтованість

провадження,

у

тому

рішення

числі

про

повноту

закриття

проведення

досудового розслідування, захист інтересів учасників кримінального
провадження, вирішення питань про спеціальну конфіскацію, долю майна
та документів, вилучених або наданих під час досудового розслідування,
скасування обмежувальних заходів;
 після

виявлення

фактів

винесення

слідчим

незаконних

або

необґрунтованих рішень скасовує їх [98]1.
Прокурор у своїй постанові про скасування постанови слідчого
зобов’язаний вказати, у чому полягає незаконність і необґрунтованість
постанови, тобто рішення прокурора повинно бути вмотивованим. При

1

Порядок організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні,
затверджений наказом Генеральної прокуратури України від 28 березня 2019 р. № 51. URL:
https://old.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id=94102
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скасуванні постанови прокурор має право за потреби самостійно ухвалити
рішення щодо поставлених процесуальних питань [58, с. 111-112]1.
Своєю чергою, під час досудового розслідування слідчий, який здійснює
розслідування певного кримінального правопорушення, на підставі ст. 311 КПК
України має право оскаржувати будь-які рішення, дії чи бездіяльність
прокурора, прийняті або вчинені у відповідному досудовому провадженні, крім
випадків, передбачених кримінальним процесуальним законом.
Службова особа органу прокуратури вищого рівня, до якої надійшла
скарга на рішення, дію чи бездіяльність прокурора, може прийняти рішення про
скасування рішення і прийняття нового рішення, визнання незаконними
вчинених дії чи бездіяльності і зобов’язати вчинити нову дію.
У разі прийняття такого рішення вона вправі також здійснити заміну
одного прокурора на іншого з числа службових осіб органів прокуратури того
самого рівня в досудовому провадженні, у якому було прийняте або вчинене
незаконне рішення, дія чи бездіяльність.
Ще одним суб’єктом, який уповноважений скасовувати незаконні та
необґрунтовані рішення слідчого, детектива НАБУ, а також прокурора у стадії
досудового розслідування є слідчий суддя.
Частиною 1 ст. 303 КПК України встановлено вичерпний перелік рішень,
дій чи бездіяльності органів досудового розслідування і прокурора, що можуть
бути оскаржені слідчому судді. Відповідно до ч. 2 ст. 303 КПК України скарги
на усі інші рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора можуть бути
предметом розгляду лише під час підготовчого провадження. Водночас згідно з
ч. 3 ст. 303 КПК України під час підготовчого провадження можуть бути також
оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при
застосуванні заходів безпеки та рішення про відмову у визнанні потерпілим.
Так, потерпілий ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Богодухівського
районного суду Харківської області зі скаргою на бездіяльність слідчого, в якій
1

Кримінальний процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар / Відп. ред. С.В. Ківалов,
С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. Х.: Одіссей, 2013. С. 111-112.
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просив зобов’язати слідчого призначити повторну судово-медичну експертизу
для отримання нового висновку експерта на підставі нових обставин, наданих
ним довідок та виписок.
Слідчий суддя у своїй ухвалі зазначив, що у ч. 1 ст. 303 КПК
України наведений вичерпний перелік рішень, дій та бездіяльності слідчого або
прокурора, що можуть бути оскаржені на досудовому провадженні, який
розширеному тлумаченню не підлягає. Зважаючи на зміст скарги та заявлені в
ній вимоги, слідчий суддя аналізує їх з урахуванням змісту ст. 303 КПК
України в цілому. Визначення предмету оскарження є прерогативою особи, яка
подала скаргу.
За змістом ст. 303 КПК України «бездіяльність» слідчого, прокурора
визначена як предмету оскарження лише у п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України. Решта,
а саме п.2-п.8 ч.1 вищевказаної норми визначають предметом оскарження певне
рішення слідчого, прокурора. При цьому, поряд з можливістю оскарження
бездіяльності, пов’язаної з нездійсненням певних дій, п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК
України також передбачає можливість оскарження бездіяльності, що полягає у
нездійсненні слідчим, прокурором інших процесуальних дій, які мають бути
вчинені у визначений КПК України строк. Тож, оскарження бездіяльності
слідчого, що полягає у нездійсненні інших процесуальних дій, можлива лише за
визначення КПК України конкретного строку для вчинення таких дій.
Однак, положеннями КПК України певний строк для призначення
повторної експертизи не передбачений. Певне рішення слідчого як предмету
оскарження заявником у скарзі не зазначене. Таким чином, заявник оскаржує
бездіяльність слідчого, що не є предметом оскарження в розумінні положень ч.
1 ст. 303 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 304 КПК України, слідчий суддя відмовляє у
відкритті провадження у разі, якщо скарга подана на рішення, дії чи
бездіяльність слідчого, прокурора, що не підлягають оскарженню.
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З урахуванням викладеного, у відкритті провадження за скаргою слідчий
суддя відмовив [158]1.
Видається, що законодавець необґрунтовано навів вичерпний перелік
процесуальних рішень та дій (бездіяльності), що можуть бути об’єктами
судової перевірки. У законі навряд чи можливо передбачити всі ситуації, що
виникають

на

досудовому

провадженні,

коли

актами

(бездіяльністю)

службових осіб порушуються права учасників кримінального провадження.
Фактично це означає відмову в доступі до судоовго контролю. Понад те, у низці
випадків розгляд та вирішення цих скарг у наступних етапах кримінального
провадження може не бути ефективним засобом захисту, оскільки, для
прикладу, застосування заходів кримінального процесуального примусу тягне
наслідки, що виходять за межі кримінальних процесуальних правовідносин і
стосуються також інших конституційних прав осіб – права власності,
недоторканності приватного життя, права на повагу гідності тощо, а також прав
та законних інтересів інших осіб.
Тож критеріями для визначення того, які рішення, дії чи бездіяльність
органів досудового розслідування можуть бути об’єктом судової перевірки, на
нашу думку, доречно визнати: 1) істотність порушення прийнятим рішенням,
вчиненою дією чи допущеною бездіяльністю органів досудового розслідування
прав учасників кримінального провадження та інших осіб; 2) спроможність
відновлення у повному обсязі порушених прав учасників кримінального
провадження та інших осіб у наступних його стадіях; 3) перспективу
швидшого, ніж під час підготовчого провадження, відновлення порушених прав
особи; 4) шанс запобігти допущенню нових помилок під час досудового
розслідування та попередити прийняття незаконного і необґрунтованого
підсумкового процесуального рішення за його результатами.
Варто зазначити, що практичні працівники переважно погоджуються із
закріпленням

вичерпного

переліку

рішень,

дій,

бездіяльності

органів

1

Ухвала слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 4 січня 2018 р. (справа
№613/7/18; провадження № 1-кс/613/4/18). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71435898
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досудового розслідування і прокурора, що можуть бути оскаржені до слідчого
судді (65 % респондентів). Виняток становлять опитані адвокати, з яких 76,9
% не вважають недоречним наведення у ст. 303 КПК України закритого
переліку об’єктів оскарження (див. Додаток Г).
3.2. Застосування кримінальних процесуальних санкцій
у судовому провадженні
У попередньому підрозділі були розглянуті кримінальні процесуальні
санкції, властиві для досудового провадження. Однак деякі з них (накладення
грошового стягнення, зміна запобіжного заходу на більш суворий, звернення
застави в дохід держави, санкції, спрямовані на скасування або зміну
незаконного, необґрунтованого та несправедливого процесуального акта)
можуть бути застосовані й під час судового провадження.
У

цьому ж підрозділі зупинимося на висвітленні проблематики

кримінальних процесуальних санкцій, що застосовують тільки під час судового
провадження.
До таких кримінальних процесуальних санкцій належить, насамперед,
видалення із зали судового засідання за неодноразове порушення порядку у
ньому.
Дотримання порядку під час судового засідання є важливою гарантією
здійснення правосуддя. Адже невиконання вимог головуючого, зневажливе
ставлення до зауважень суду, вигуки є не лише проявом неповаги до суду, а й
посяганням на незалежність судової гілки влади. Судові процеси, які
відбуваються останніми роками, свідчать, що довіра та повага до суду в Україні
перебуває у критичному стані. Проте перетворювати судові засідання на
демонстрації, безлади чи шоу – це шлях в нікуди. Єдиний вихід із ситуації, що
склалася, – повернення розгляду справ у судах у площину права та законності.
Тоді дотримання засад верховенства права, законності, рівності перед законом і
судом, повага до людської гідності буде аксіомою діяльності будь-якого
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учасника судового провадження, так і особи, яка реалізує своє право бути
присутньою під час судового розгляду згідно із засадою гласності і відкритості
судового провадження [8, с. 413]1.
На важливості недопущення проявів неповаги до суду наголошується і в
постановах Пленуму ВСУ. Так, у абзаці 1 п. 2 постанови Пленуму ВСУ від 13
червня 2007 р. № 8 «Про незалежність судової влади» сказано: «Виходячи з
того, що вплив на суддів тягне юридичну відповідальність, суди у всіх
випадках втручання в їх діяльність і прояву неповаги до суду або судді повинні
виносити окремі ухвали чи постанови, а якщо в таких діях вбачаються ознаки
відповідного

злочину

–

реагувати

згідно

з

вимогами

кримінально-

процесуального законодавства України. Суди повинні належним чином
реагувати на порушення учасниками процесу та іншими присутніми в залі
судового засідання особами встановленого законом і судом порядку розгляду
справ та за наявності підстав вирішувати питання про притягнення винних у
вчиненні таких порушень до відповідальності» [103]2.
Кримінальний процесуальний закон (ч. 2 ст. 321) покладає на
головуючого обов’язок забезпечення належного порядку в судовому засіданні.
Своєю

чергою,

особи,

присутні

в

залі

судового

засідання,

повинні

дотримуватися певних правил. Зокрема, згідно із ч. 2 ст. 329 КПК України
сторони та учасники кримінального провадження, а також інші особи, присутні
в залі судового засідання, зобов’язані додержуватися порядку в судовому
засіданні і беззаперечно підкорятися законним розпорядженням головуючого у
судовому засіданні.
Але, окрім цих правил, є ще загальні правила поведінки у суді, які
потрібно знати кожному громадянинові перед тим, як прийти до суду. Їх
доводять до відома громадян судові розпорядники, з ними можна ознайомитись

1

Білокінь Р. М. Кримінально-процесуальна відповідальність: наукові та правові основи: дис. ... докт. юрид.
наук: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність /
Національна академія внутрішніх справ. К., 2018. С. 413.
2
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про незалежність судової влади» від 13 червня 2007 р. № 8.
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-07

138

і на офіційних сайтах конкретних судових установ чи на дошках із потрібною
інформацією безпосередньо в суді.
Так, згідно з Правилами поведінки у Чигиринському районному суді
Черкаської області громадянину рекомендується:
1) встати при вході судді або колегії суддів до зали судового засідання та
підводитися кожен раз, як до нього звертається суддя, стоячи відповідати на
запитання чи їх задавати;
2) звертатися до судді словами «Ваша честь»;
3) ввічливо звертатися до учасників процесу (наприклад, використовуючи
слова «пане...», «пані...», «шановний...», «шановна...»);
4) не перебивати суд та учасників процесу;
5) коли вкрай потрібно вийти із зали судового засідання – заявити
клопотання про призначення перерви у судовому засіданні;
6) не сперечатися із судом;
7) передавати судді документи та інші матеріали, що стосуються справи,
через судового розпорядника чи секретаря судового засідання.
8) відповідати на питання правдиво, лаконічно, зрозуміло та голосно, щоб
могли почути усі присутні у залі судового засідання.
У цілях безпеки забороняється: а) приносити до суду вибухові, інші
небезпечні речовини; б) розпивати у приміщенні суду алкогольні напої;
в) палити, якщо для цього не відведено спеціального місця; г) перебувати у
стані сп’яніння [106]1.
Зазвичай, для запобігання конфліктам між учасниками судового процесу
та особами, присутніми у залі судового засідання, судовий розпорядник перед
його початком повинен визначити кількість осіб, які можуть бути присутні у
залі судового засідання з урахуванням кількості місць та потреби забезпечити
порядок під час судового засідання, а також розташувати місця у спосіб, щоб
сторони не сиділи у залі поруч.
1

Правила
поведінки
в
суді:
Чигиринський
https://cg.ck.court.gov.ua/sud2321/info/rules

районний

суд

Черкаської

області.

URL:

139

Проте, якщо уникнути конфлікту під час судового засідання все ж не
вдалось, то головуючий залучає судового розпорядника до вирішення
конфліктних ситуацій. Так, за розпорядженням головуючого, судовий
розпорядник має повне право видалити особу, яка проявляє неповагу до суду чи
провокує інших учасників судового процесу, із зали судового засідання або
взагалі з приміщення суду.
Бувають ситуації, коли у приміщенні суду перебувають особи у стані
алкогольного чи наркотичного сп’яніння, які порушують громадський порядок
чи встановлений порядок діяльності суду. Тоді судовий розпорядник повинен
з’ясувати причину перебування їх у суді й у разі, якщо ці особи є учасниками
судового процесу, повідомити про це головуючого. За розпорядженням
головуючого судовий розпорядник повинен запропонувати таким особам
залишити приміщення суду та провести їх до виходу.
Варто зауважити, що під час виконання своїх функцій судовий
розпорядник взаємодіє зі Службою судової охорони. Відповідно до пп. 2 п. 13
Положення про Службу судової охорони, затвердженого рішенням Вищої ради
правосуддя від 4 квітня 2019 р. № 1051/0/15-19 Служба судової охорони
відповідно до покладених на неї завдань забезпечує підтримання та реагує на
порушення громадського порядку при розгляді справ судом, вживає заходів до
припинення проявів неповаги до суду [94]1. У разі, якщо вирішити конфліктні
ситуації між учасниками судового провадження не вдається, судовий
розпорядник може звертатися за допомогою саме до співробітників Служби
судової

охорони

для

затримання

та

притягнення

порушників

до

адміністративної відповідальності.
Непоодинокими є випадки, коли учасники судового провадження
порушують порядок у судовому засіданні, причому до таких дій вдаються і
обвинувачений, і свідки, і потерпілий, а іноді і прокурор та адвокат [58, с. 614]2.
1

Положення про Службу судової охорони, затверджене рішенням Вищої ради правосуддя від 4 квітня
2019 р. № 1051/0/15-19. URL: http://www.vru.gov.ua/act/18007
2
Кримінальний процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар / Відп. ред. С.В. Ківалов,
С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. Х.: Одіссей, 2013. С. 614.
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Для прикладу, 10 грудня 2018 р. під час судового розгляду кримінального
провадження Тернівським районним судом м. Кривого Рогу обвинувачений
ОСОБА_2 порушував порядок в залі судового засідання, висловлювався
нецензурними словами та зневажливо ставився до суду, перешкоджав
проведенню судового засідання, на неодноразові зауваження, попередження
головуючого про можливість видалення із зали судового засідання та
розпорядження про припинення порушення порядку в залі, не реагував.
Головуючим було поставлено на обговорення питання про можливість
видалення обвинуваченого з зали судового засідання за порушення порядку в
судовому засіданні.
Прокурор і потерпіла вважали за можливе видалення обвинуваченого із
зали суду. Обвинувачений ОСОБА_2 та його захисник заперечували проти
видалення обвинуваченого із зали суду.
У даному випадку висловлювання нецезурними словами та образливо до
головуючого, не реагування на неодноразові його зауваження, перешкоджання
своїми діями проведенню судового засідання, свідчить про відсутність наміру в
ОСОБА_2 дотримуватися порядку судового засідання.
У зв’язку з цим, суд дійшов висновку про перешкоджання з боку
ОСОБА_2 розгляду кримінального провадження і можливість тимчасового
видалення обвинуваченого з зали суду на час судового розгляду кримінального
провадження в судовому засіданні 10 рудня 2018 р. [160]1
Питання забезпечення порядку в залі судового засідання учасниками
судового розгляду перебуває у тісному зв’язку із положенням, визначеним у п.
1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у якій
сказано, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом. При цьому у ст.
17 цього міжнародного акту зазначено, що «жодне з положень цієї Конвенції не
може тлумачитись як таке, що надає будь-якій державі, групі чи особі право
1

Ухвала Тернівського районного суду м. Кривого Рогу від 10 грудня 2018 р. (справа № 211/2136/17;
провадження № 1-кп/215/81/18). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78468647
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займатися будь-якою діяльністю або вчиняти будь-яку дію, спрямовану на
скасування будь-яких прав і свобод, визнаних цією Конвенцією, або на їх
обмеження в більшому обсязі, ніж це передбачено в Конвенції» [50, с. 7, 9]1.
Тобто нікому з учасників судового провадження не дозволяється реалізовувати
свої права, в тому числі і право на участь в судовому засіданні, для того, щоб
обмежити чи скасувати права інших осіб, зокрема і право на справедливий суд
[8, с. 414]2.
Заходи до порушників порядку судового засідання передбачені у ст. 330
КПК України. Такі заходи можна поділити на два основних види:
1) попередження; 2) видалення із зали судового засідання; 3) притягнення до
відповідальності за неповагу до суду. У свою чергу, вказані неправомірні
діяння учасників судового розгляду та присутніх на ньому осіб означають
одночасно виявлення неповаги до суду, що випливає зі змісту ст. 330 КПК.
За суб’єктами, які допустили кримінальні процесуальні правопорушення
в залі судового засідання, КПК окремо передбачає санкції для обвинуваченого,
прокурора, захисника, а також інших осіб, присутніх у залі судового засідання.
Якщо порядок у судовому засіданні порушує обвинувачений, не виконує
розпоряджень головуючого, він має бути попереджений про недопустимість
такої поведінки і про те, що при повторному порушенні він буде видалений із
залу судового засідання. Про порушення обвинуваченим порядку і про зроблені
йому зауваження має бути зазначено в журналі судового засідання. При
повторному порушенні порядку обвинувачений за ухвалою суду видаляється із
залу судового засідання. Обвинувачений може бути видалений із залу
тимчасово, якщо, наприклад, він заважає давати показання свідкові, викрикує
свої заперечення тощо. У цьому разі його можна видалити на час допиту цього
свідка. Якщо ж поведінка обвинуваченого не пов’язана з конкретними діями
суду, він грубо порушує порядок, заважає суду досліджувати докази, не
1

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Збірник законодавчих актів: станом на 21
березня 2014 р. К.: Алерта, 2014. С. 7, 9.
2
Білокінь Р. М. Кримінально-процесуальна відповідальність: наукові та правові основи: дис. ... докт. юрид.
наук: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність /
Національна академія внутрішніх справ. К., 2018. С. 414.
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виконує вказівок головуючого, то його можна видалити на весь час судового
розгляду. У цьому разі обвинувачений не бере участі й у судових дебатах, йому
не надається останнє слово. Проте, щоб у такому випадку забезпечити право
обвинуваченого на захист, законодавець передбачив процесуальну гарантію:
якщо такий обвинувачений не представлений захисником, суд зобов’язаний
залучити захисника для здійснення захисту за призначенням і відкласти
судовий розгляд на строк, необхідний для його підготовки до захисту [79, с.
178-179]1.
Факт видалення обвинуваченого із зали судового засідання належить
відобразити у журналі судового засідання із вказівкою на годину та хвилину,
коли він був видалений.
Якщо обвинуваченого видалено із зали судового засідання тимчасово, то
в ухвалі необхідно зазначити час такого видалення.
Повернення до зали судового засідання обвинуваченого, який був
тимчасово видалений, має бути зафіксовано у журналі судового засідання.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 330 КПК України після повернення до зали
засідання обвинуваченому надається можливість ознайомитися з доказами, які
були досліджені, а також з рішеннями, які були ухвалені за його відсутності, та
дати пояснення щодо них. У разі видалення обвинуваченого на весь час
судового розгляду, судове рішення, яким закінчено провадження в суді,
негайно оголошується обвинуваченому після його ухвалення.
Згідно з ч. 2 ст. 330 КПК України у разі невиконання розпорядження
головуючого іншими особами, присутніми у судовому засіданні, головуючий
робить їм попередження про відповідальність за неповагу до суду. При
повторному порушенні порядку у залі судового засідання їх за ухвалою суду
може бути

видалено

із зали

судового

засідання

та

притягнуто

до

відповідальності, встановленої законом. Мова йде про адміністративну
1

Мурзановська А.В. Кримінально-процесуальна відповідальність за новим Кримінальним процесуальним
кодексом України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Національний університет «Одеська юридична академія».
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(ст. 1853 КУпАП «Прояв неповаги до суду або Конституційного Суду
України») та дисциплінарну (ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р. та ст. 49 Закону України «Про
прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р.) відповідальність.
На наш погляд, ч. 3 ст. 330 КПК України щодо свідка, якого, як і інших
учасників судового розгляду та осіб, присутніх у залі судового засідання, у
випадку повторного порушення порядку у залі судового засідання видалено із
зали судового засідання, сформульована невдало.
Річ у тім, що у деяких випадках видаляти допитаного свідка із зали
судового засідання недоречно або ж неприпустимо. У

ч. 15 ст. 352 КПК

України сказано, що допитаний свідок може бути залишений в залі судового
засідання на вимогу суду.
Свідок є незамінним учасником кримінального провадження. Залишаючи
його в залі судового засідання після виконання ним своїх процесуальних
обов’язків, законодавець має на меті не лише виключити можливість
спілкування допитаних свідків із ще недопитаними, але й забезпечити
можливість його повторного допиту у разі виникнення до нього під час
з’ясування обставин кримінального провадження та перевірки їх доказами
додаткових запитань. Тому видалення свідка із зали судового розгляду здатне
спричинити шкоду інтересам правосуддя [24, с. 82-83]1.
Звісно, що головуючий у конкретній ситуації вправі вирішувати, чи
видаляти йому свідка із зали, чи не видаляти. Він може обмежитися й
притягнення свідка до адміністративної відповідальності. Так, згідно з ч. 4
ст. 330 КПК України питання про притягнення особи до відповідальності за
прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення порушення,
для чого в судовому засідання оголошується перерва.
Потреба у присутності допитаного та видаленого із зали судового
засідання свідка може виявитися згодом. Як видається, з метою недопущення
таких, на перший погляд, незначних помилок, які можуть виявитися і
1

Громов Н.А., Полунин С.А. Санкции в уголовно-процессуальном праве России. М.: Городец, 1998. С. 82-83.
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суттєвими, слід більш докладніше врегулювати порядок застосування
кримінальних процесуальних санкцій до свідків, законодавчо заборонивши їх
видалення із зали судового засідання, або ж суду слід дуже ретельно підходити
до накладення на свідка передбачених у ст. 330 КПК санкцій у кожному
конкретному випадку.
У контексті розгляду заходів до порушників порядку судового засідання
необхідно звернути увагу на ефективність заходів, що можуть бути застосовані
до прокурора і захисника у разі їх неприбуття до суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 324 КПК України якщо в судове засідання не
прибув

за

повідомленням

прокурор

або

захисник

у

кримінальному

провадженні, де участь захисника є обов’язковою, суд відкладає судовий
розгляд, визначає дату, час та місце проведення нового засідання і вживає
заходів до прибуття їх до суду. Одночасно, якщо причина неприбуття є
неповажною, суд порушує питання про відповідальність прокурора або
адвоката, які не прибули, перед органами, що згідно із законом уповноважені
притягати їх до дисциплінарної відповідальності.
А.М. Мартинців поділяє таку законодавчу регламентацію, вважаючи, що
вона зумовлена основними кримінальними процесуальними функціями, які
виконують захисник і прокурор у кримінальному провадженні. На його думку,
функції захисту та обвинувачення для цих учасників судового провадження є
процесуальними обов’язками саме у кримінальному провадженні, а тому їх
невиконання виступає підставою для накладення дисциплінарного стягнення, а
не заходу кримінальної процесуальної відповідальності – грошового стягнення
[71, с. 10]1.
Однак звідси випливає, що КПК України не містить власних санкцій за
неналежну поведінку таких суб’єктів кримінального провадження. Водночас
притягнення прокурора і захисника до дисциплінарної відповідальності,
видається не достатньо дієвим засобом впливу. У судовій практиці випадки
1

Мартинців А.М. Грошове стягнення як захід забезпечення кримінального провадження: автореф. дис. … канд.
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неприбуття за викликом прокурора чи захисника є непоодинокими. Тому з
метою посилення юридичної відповідальності цих учасників кримінальних
процесуальних

відносин,

доречно

розширити

систему

кримінальних

процесуальних санкцій, передбачивши у ч. 1 ст. 324 КПК України, що у разі
неприбуття без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття
в судове засідання прокурора або захисника у кримінальному провадженні, в
якому його участь є обов’язковою, суд покладає на нього витрати, пов’язані з
відкладенням судового розгляду.
Таку пропозицію підтримують 57,5 % респондентів, зокрема 83,3 %
опитаних суддів (див. Додаток Г).
Покладення на спеціаліста витрат, пов’язаних з оголошенням
перерви в судовому засіданні, у разі неприбуття до суду без поважних
причин або неповідомлення про причини неприбуття. Така кримінальна
процесуальна санкція (ст. 72 КПК України) встановлена як наслідок неприбуття
за судовим викликом.
Спеціаліст належить до учасників кримінального провадження, яких
викликають для участі у судовому розгляді.
Згідно з ч. 1 ст. 360 КПК України під час дослідження доказів суд має
право скористатися усними консультаціями або письмовими роз’ясненнями
спеціаліста, наданими на підставі його спеціальних знань.
Спеціаліст: а) надає допомогу суду та учасникам судового провадження у
проведенні процесуальних дій шляхом підготовки і застосування науковотехнічних засобів, звернення уваги цих суб’єктів на окремі сліди, деталі при
огляді речових доказів, огляді на місці, фіксації ходу та результатів відповідних
дій; б) допомагає одержати зразки для експертного дослідження; в) роз’яснює
сферу компетенції експерта; г) сприяє у формулюванні питань експертові.
Згідно з ч. 8 ст. 135 КПК України спеціаліст має отримати повістку про
виклик або бути повідомлений про дату, час і місце судового розгляду іншим
шляхом (надісланням її поштою, електронною поштою чи факсимільним
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зв’язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою) не пізніше ніж за
три дні до дня, коли він зобов’язаний прибути за викликом.
Відповідно до ст. 138 КПК України поважними причинами неприбуття
особи на виклик визнаються: 1) затримання, тримання під вартою або
відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону
або судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові
події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці
проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з
лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей
заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або
серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про
виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на
виклик.
Серед останніх обставин у практичній діяльності часто трапляються такі
як: виклик цього ж спеціаліста на цей же час до органу досудового
розслідування або до суду; наявність важко хворого родича, дитини віком до
шести років, яких недопустимо залишити без догляду; незгода роботодавця на
прибуття за викликом; несправність транспортного засобу; похорони близьких
осіб (друзів, співробітників, родичів).
Звідси випливає, що перелік таких причин не є вичерпним. У кожному
випадку це питання вирішує судом залежно від конкретних обставин
кримінального провадження. Для підтвердження наявності поважних причин
неприбуття на виклик спеціалістові необхідно подати відповідні документи.
В аналізованій ситуації відповідно до ст. 126 КПК України суд вирішує
питання щодо покладення процесуальних витрат (пов’язаних із прибуттям
учасників судового провадження до місця проведення судового розгляду, із
залученням потерпілих, цивільних позивачів, свідків, перекладачів, експертів)
на спеціаліста в ухвалі. При цьому спеціаліст наділений правом на апеляційне
оскарження цієї ухвали.
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Як відомо, Законом України від 17 жовтня 2019 р. № 198-IX законодавець
розширив перелік учасників кримінального провадження, увівши до нього
такого суб’єкта як викривач.

Відповідно до ч. 10 ст. 352 КПК України

викривач може бути допитаний як свідок. Було б помилковим виключати
випадки неприбуття цього учасника судового провадження за викликом до суду
без поважних причин. Однак суд позбавлений повноважень реагувати на такого
роду порушення диспозиції кримінальної процесуальної норми. Тому в окремій
ст. 3271 КПК України доречно наділити суд повноваженням накласти грошове
стягнення на викривача, у разі неприбуття його за викликом без поважних
причин.
Визнання доказів недопустимими. Відповідно до ч. 1 ст. 86 КПК
України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку,
встановленому кримінальним процесуальним законом. А у ч. 1 ст. 87 КПК
України зазначено, що недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного
порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами
України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки
інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.
Крім того КПК України регулює підстави та процесуальний порядок
визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні (ст.ст. 87-89), а
також визнає недопустимими докази та відомості, які стосуються особи
підозрюваного, обвинуваченого.
Водночас А.В. Мурзановска обґрунтовано зазначає, що правові наслідки
визнання доказів недопустимими мають розглядатися не тільки як наслідок
порушення норм кримінального процесуального права, але й як засіб
кримінальної процесуальної відповідальності [79, с. 124]1.

1

Мурзановська А.В. Кримінально-процесуальна відповідальність за новим Кримінальним процесуальним
кодексом України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Національний університет «Одеська юридична академія».
Одеса, 2017. С. 124.
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Подібної
недопустимість

точки

зору

доказів

дотримується

видом

та

і

засобом

І.В.

Єрпильов,

вважаючи

кримінально-процесуальної

відповідальності, оскільки вона не співвідноситься з іншими видами
кримінально-процесуальної

відповідальності:

майновою,

правовідновлювальною, превентивною тощо [29, с. 23]1.
Р.М. Білокінь відносить визнання доказів недопустимими до обов’язку
відновлення порушених прав [8, с. 108]2. На підтвердження цієї позиції автор
наводить рішення ВСУ від 16 березня 2017 р., у якому зазначається, що не
відкриття матеріалів сторонами одна одній в порядку ст. 290 КПК України
після закінчення досудового розслідування, а також додаткових матеріалів,
отриманих до або під час судового розгляду, є підставою для визнання судом
відомостей, що містяться в них, недопустимими як докази [102]3. Тобто,
сторони, які не виконали обов’язку щодо відкриття матеріалів в порядку,
визначеному в ст. 290 КПК України, позбавляються права використовувати такі
матеріали в суді як докази на підтвердження своєї позиції.
Однак з наведеними позиціями важко погодитися.
Нерідко під час судового розгляду обвинувачений заявляє про тортури і
погрози з боку особи, яка провадила розслідування. Отримані в результаті
цього докази є недопустимими, навіть якщо на їх отримання була одержана
згода суду або публічного обвинувача. У таких випадках публічний обвинувач
програє справу, що є вищим благом як для приватних, так і для публічних
інтересів [170, с. 195]4.
У зв’язку з цим питання про допустимість доказів не варто досліджувати
лише в аспекті кримінальної процесуальної відповідальності, адже її
розглядають у доктрині кримінального процесу загалом та доказового права
1

Ерпылёв И. В. Недопустимость доказательств как мера уголовно-процессуальной ответственности. Вектор
науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. 2012. № 3. С. 23.
2
Білокінь Р. М. Кримінально-процесуальна відповідальність: наукові та правові основи: дис. ... докт. юрид.
наук: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність /
Національна академія внутрішніх справ. К., 2018. С. 108.
3
Постанова Верховного Суду України від 16 березня 2017 р. (справа № 671/463/15-к). URL:
https://zib.com.ua/ua/print/129141-vsu_vislovivsya_pro_viznannya_dokaziv_nedopustimimi__dokumen.html
4
Assefa K. Criminal Procedure Law: Principles, Rules and Practices. NY, 2010. P. 195.
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зокрема як правовий інститут [30; 141; 89; 90]1. Саме тому слід відрізняти
інститут допустимості доказів від процесуального порядку визнання доказів
недопустимими, а також правових наслідків, які настають внаслідок незаконно
отриманих фактичних даних у кримінальному провадженні. Тим більше, що
КПК України запровадив недопустимість доказів (ч. 1 ст. 87 КПК України) як
санкції за порушення вимог кримінального процесуального закону при їх
отриманні. При цьому, диспозиції норм про недопустимі докази закріплені у
різних структурних підрозділах КПК України. Стаття 87 КПК України, по суті,
носить відсильний характер для будь-якого порушення кримінального
процесуального закону при отриманні доказів.
А мірою відповідальності виступає юридична нікчемність відомостей,
отриманих з порушенням кримінального процесуального закону, тобто
відсутність можливості стверджувати про факт, посилаючись на недопустимі
докази, його виключення з меж доказування.
У доктрині кримінального процесу положення про визнання доказів
недопустимими науковці й раніше відносили до кримінальної процесуальної
санкції. Як вказує В.В. Тютюнник, визнання доказів недопустимими за своєю
правовою

природою

процесуальну

санкцію,

становить

собою

застосування

якої

неконкретизовану
пов’язане

із

кримінальну
встановленням

правозастосувачем обставин, що свідчать про наявність порушень вимог закону
при збиранні і фіксації фактичних даних, які унеможливлюють їх використання
в доказуванні у кримінальному провадженні [141, с. 11]2.
1

Ерпылев И.В. Реализация института допустимости доказательств в уголовном процессе и правоохранительной
деятельности России и зарубежных государств (сравнительно-правовой анализ): дисс. … канд. юрид. наук:
12.00.09. – уголовный процесс; 12.00.11. – судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и
правоохранительная деятельность / Институт законодательства и сравнительного правоведения при Президенте
Российской Федерации. М., 2015. 185 с.; Тютюнник В.В. Інститут допустимості доказів як гарантія ухвалення
законного та обґрунтованого вироку суду: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 – кримінальний процес та
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого. Харків, 2016. 20 с.; Осетрова О.С. Визнання доказів недопустимими у кримінальному
провадженні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність / Національна академія внутрішніх справ. К., 2016. С. 12-51; Панова А. В.
Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні: монографія. Харків: Право, 2017. С. 25-36.
2
Тютюнник В.В. Інститут допустимості доказів як гарантія ухвалення законного та обґрунтованого вироку
суду: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків,
2016. С. 11.
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Суперечка полягає тільки в тому, до якого виду санкцій слід віднести
положення про визнання доказів недопустимими: до правовідновлювальних
санкцій чи до санкцій недійсності [47, с. 46; 24, с. 51; 49, с. 33; 90, с. 32]1.
Система правил про допустимість доказів знаходиться в тісному
взаємозв’язку з елементами процесу доказування, тому включає в себе:
1) правила, що визначають допустимість доказів (правила збирання доказів);
2) правила перевірки та оцінки допустимості доказів; 3) правила, що
визначають порядок застосування санкції, і правила, що встановлюють
наслідки її застосування [49, с. 9]2.
А.В. Панова підкреслює, що складовими елементами інституту визнання
фактичних даних недопустимими виступають регулятивні та охоронні норми,
окремим видом яких є норми-санкції, а їх зміст складають положення,
відповідно до яких для суб’єктів доказування не настають правові наслідки, на
які вони розраховували, якщо ними не дотримано порядку збирання та фіксації
фактичних даних, передбаченого законодавством. Будучи різновидом нормсанкцій, такі норми становлять собою санкції нікчемності, особливістю способу
впливу яких на суб’єктів правовідносин є стимулювання останніх до
дотримання процесуальної форми доказування [90, с. 32]3.
Визнання

доказів

недопустимими

у

кримінальному

провадженні

належить віднести до санкцій недійсності, оскільки при аналізі ст.ст. 87-89
КПК

України

можна

помітити,

що

ці

норми

не

виконують

правовідновлювальну функцію в буквальному розумінні цього слова. За
допомогою цих кримінальних процесуальних норм неможливо змусити
1

Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальная ответственность. Воронеж: изд-во Воронеж. ун-та, 1984. С. 46;
Громов Н.А., Полунин С.А. Санкции в уголовно-процессуальном праве России. М.: Городец, 1998. С. 51;
Кожевникова Ю.А. Исключение недопустимых доказательств из разбирательства уголовного дела: дисс. …
канд. юрид. наук: 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная
деятельность / Воронежский Государственный университет. Воронеж, 2005. С. 33; Панова А.В. Визнання
доказів недопустимими у кримінальному провадженні: монографія. Харків: Право, 2017. С. 32.
2
Кожевникова Ю.А. Исключение недопустимых доказательств из разбирательства уголовного дела: дисс. …
канд. юрид. наук: 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная
деятельность / Воронежский Государственный университет. Воронеж, 2005. С. 9.
3
Панова А. В. Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні: монографія. Харків: Право,
2017. С. 32.
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порушника сумлінно виконати свій обов’язок, неможливо відновити і
реалізувати порушене право учасника процесу, неможливо усунути шкоду,
заподіяну самому розгляду справи.
Так, у чч. 2 та 3 ст. 87 КПК України міститься перелік порушень прав і
свобод людини, які законодавцем апріорі визнаються істотними і є
безумовними підставами для визнання доказів недопустимими: 1) здійснення
процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого
дозволу або з порушенням його суттєвих умов; 2) отримання доказів внаслідок
катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність особи,
поводження або погрози застосування такого поводження; 3) порушення права
особи на захист; 4) отримання показань чи пояснень від особи, яка не була
повідомлена про своє право відмовитися від давання показань та не відповідати
на запитання, або їх отримання з порушенням цього права; 5) порушення права
на перехресний допит. Крім того, недопустимими є також докази, що були
отримані: 1) з показань свідка, який надалі був визнаний підозрюваним чи
обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні; 2) після початку
кримінального

провадження

шляхом

реалізації

органами

досудового

розслідування чи прокуратури своїх повноважень, не передбачених цим
кодифікованим

актом,

для

забезпечення

досудового

розслідування

кримінальних правопорушень; 3) під час виконання ухвали про дозвіл на обшук
житла чи іншого володіння особи у зв’язку з недопущенням адвоката до цієї
слідчої (розшукової) дії; 4) під час виконання ухвали про дозвіл на обшук
житла чи іншого володіння особи, якщо така ухвала винесена слідчим суддею
без проведення повної технічної фіксації засідання.
Проте у всіх випадках, коли йдеться про істотні порушення, що визначені
у КПК України, наслідком має бути визнання доказів недопустимими, а
застосування санкції недійсності у кожному конкретному випадку має також
відповідати зазначеному призначенню правил про недопустимість доказів.
Тож

визнання

доказів

недопустимими

становить

кримінальну

процесуальну санкцію нікчемності, реалізація якої пов’язана із встановленням
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правозастосувачем обставин, що свідчать про наявність істотних порушень
вимог закону при збиранні, перевірці та оцінці доказів, які унеможливлюють їх
використання у кримінальному провадженні.
Водночас, у судовій практиці питання визнання доказів недопустимими
на підставі ч. 12 ст. 290 КПК України вирішується неоднозначно.
Так, згідно з правовою позицією Великої Палати Верховного Суду, що
міститься у постанові від 16 жовтня 2019 р. (справа № 640/6847/15-к;
провадження № 13-43кс19) – якщо сторона обвинувачення під час досудового
розслідування своєчасно вжила всі необхідні та залежні від неї заходи,
спрямовані на розсекречення процесуальних документів, які стали підставою
для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, однак такі документи не
були розсекречені з причин, що не залежали від волі і процесуальної поведінки
прокурора, то суд не може автоматично визнавати протоколи негласних слідчих
(розшукових)

дій

недопустимими

доказами

з

мотивів

невідкриття

процесуальних документів, якими санкціоноване їх проведення [99]1.
Фактично, цією правовою позицією Велика Палата Верховного Суду
відступила від раніше сформульованої нею позиції, викладеної у постанові від
16 січня 2019 р. (справа № 751/7557/15-к; провадження № 13-37кс18) [100]2.
Засекречені прокурором процесуальні документи не можуть не бути у
розпорядженні сторони обвинувачення. Такі процесуальні документи прокурор
виключає

зі

списку

матеріалів,

що

надаються

стороні

захисту

для

ознайомлення, на підставі власного рішення, яке не набуває письмової форми
виразу та не підлягає контролю на предмет його законності й обґрунтованості
слідчим суддею, судом. У кримінально-процесуальному законодавстві України
не встановлено жодних додаткових процесуальних гарантій для сторони

1

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 16 жовтня 2019 р. (справа № 640/6847/15-к; провадження №
13-43кс19). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/85174578
2
Постанова Великої Палати Верховного Суду від 16 січня 2019 р. (справа № 751/7557/15-к; провадження
№ 13-37кс18). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79298340
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захисту у разі не розсекречення прокурором матеріалів, пов’язаних з
проведенням негласних слідчих (розшукових) дій [12, с. 41]1.
Частина 12 ст. 290 КПК України забороняє суду визнавати допустимими
докази, що містяться у матеріалах не відкритих стороною кримінального
провадження. Це правило є абсолютним і немає винятків. Адже про наявність
процесуальних документів, що стали правовою підставою для проведення
негласних слідчих (розшукових) дій, прокурору було відомо у момент
передання обвинувального акту до суду, проте вони не були ним долучені до
матеріалів кримінального провадження та їх не було відкрито стороні захисту
всупереч вимогам ст. 290 КПК України.
У

такий

спосіб порушується

засада змагальності кримінального

провадження. Про змагальність, тобто про ведення кримінального провадження
у формі спору, можна вести мову тільки тоді, коли сторони цього провадження
є рівноправними – наділеними однаковими можливостями використання одних
й тих же процесуальних засобів, зокрема досліджувати докази, висловлювати
свою точку зору з питання, що розглядається, а також задля спростування
доводів протилежної сторони. Інакше кажучи, сторони повинні володіти
рівними шансами для ухвалення судового рішення на свою користь [12, с. 42]2.
В аналізованій правовій позиції містяться оцінні поняття («необхідні та
залежні від сторони обвинувачення заходи», «причини, що не залежали від волі
і процесуальної поведінки прокурора»), тлумачення яких відано на угляд суду,
що завжди пов’язаний із суб’єктивізмом.

1

Бобечко Н.Р. Правові позиції об’єднаної палати Касаційного кримінального суду та Великої палати
Верховного Суду у сфері кримінального провадження. Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу:
збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя кафедри
кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (24 січня
2020 р., м. Львів) / орг. ком. В.Т. Нор, Н.Р. Бобечко, І.І. Когутич [та ін.]. Львів: Львівський національний
університет імені Івана Франка, 2020. С. 41.
2
Бобечко Н.Р. Правові позиції об’єднаної палати Касаційного кримінального суду та Великої палати
Верховного Суду у сфері кримінального провадження. Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу:
збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя кафедри
кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (24 січня
2020 р., м. Львів) / орг. ком. В.Т. Нор, Н.Р. Бобечко, І.І. Когутич [та ін.]. Львів: Львівський національний
університет імені Івана Франка, 2020. С. 42.
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Варто погодитися з висновком, що викладений у

постанові Великої

Палати Верховного Суду від 16 жовтня 2019 р. (справа № 640/6847/15-к;
провадження № 13-43кс19) підхід, ‒ заохочуватиме сторону обвинувачення не
виконувати вимог чч. 2, 3 та 11 ст. 290 КПК України, породить
безвідповідальність за істотні порушення нею кримінально-процесуального
закону, надасть їй невиправдані переваги над стороною захисту, що не
відповідає змагальній побудові кримінального провадження у судових стадіях
[12, с. 42]1.
Зміна

або

скасування

незаконного,

необґрунтованого

та

несправедливого судового рішення. Різновидом санкції, спрямовані на
скасування або зміну незаконного, необґрунтованого та несправедливого
процесуального акта, є скасування або зміна незаконного, необґрунтованого та
несправедливого судового рішення.
Зміна судового рішення дає можливість суду апеляційної (касаційної)
інстанції самостійно усунути виявлені порушення, не призначаючи новий
розгляд кримінального провадження у суді першої (апеляційної) інстанції та не
направляючи його до органу досудового розслідування, за умови відсутності
обставин, що зумовлюють закриття кримінального провадження.
Запровадження такої кримінальної процесуальної санкції пояснюється не
тільки інтересами процесуальної економії (скасування судового рішення,
всупереч можливості виправлення допущеного порушення при новому
провадженні, спричиняє тяганину, нераціональне використання процесуальних
засобів, певну невизначеність для учасників кримінального провадження), але й
запобіганням можливого повторного, в тому числі й значно істотнішого
порушення. Можливість самостійного усунення виявлених порушень шляхом
внесення відповідних коректив у судове рішення є показником ефективності
1

Бобечко Н.Р. Правові позиції об’єднаної палати Касаційного кримінального суду та Великої палати
Верховного Суду у сфері кримінального провадження. Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу:
збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя кафедри
кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (24 січня
2020 р., м. Львів) / орг. ком. В.Т. Нор, Н.Р. Бобечко, І.І. Когутич [та ін.]. Львів: Львівський національний
університет імені Івана Франка, 2020. С. 42.
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тієї чи іншої форми оскарження й перевірки судових рішень, дає змогу у
раціональний спосіб виконати завдання як відповідної стадії кримінального
судочинства, так і кримінального провадження загалом [10, с. 341]1.
Таке повноваження з’являється у касаційної інстанції, насамперед, тоді,
коли суд, який вирішив справу, допустив порушення у застосуванні
кримінально-правових норм, що проявилось у помилковій кримінальноправовій кваліфікації діяння або призначенні явно несправедливого покарання,
а наявних у матеріалах кримінального провадження даних достатньо, щоб
змінити його.
Так, Верховний Суд колегією суддів Третьої судової палати Касаційного
кримінального суду постановив змінити Ухвалу Херсонського апеляційного
суду від 4 квітня 2019 р. відносно ОСОБА_1, виключивши з її мотивувальної
частини посилання апеляційного суду на обтяжуючу покарання обставину
[104]2.
Апеляційний (касаційний) суд може вдатися до внесення змін у судове
рішення, якщо допущені й істотні порушення кримінального процесуального
закону, які не зумовлюють його скасування. Суд вищої інстанції може
виключити з мотивувальної частини вироку обвинувачення, яке не розглядав
суд

першої

інстанції,

змінити

підставу

для

закриття

кримінального

провадження.
На відміну від зміни, скасування судового рішення означає припинення
його дії, втрату породжених ним правових наслідків, визнання недійсним,
анулювання. Вирок чи ухвала можуть бути скасовані повністю або у певній
його частині [10, 371]3.

1

Бобечко Н.Р. Апеляційне та касаційне провадження у кримінальному судочинстві України: правове
регулювання, доктрина, практика: монографія /за ред. акад. НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. В.Т. Нора.
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. С. 341.
2
Постанова Третьої судової палати Касаційного кримінального суду від 20 листопада 2019 р. (справа
№ 658/4172/17; провадження № 51-3431км19). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85836302
3
Бобечко Н.Р. Апеляційне та касаційне провадження у кримінальному судочинстві України: правове
регулювання, доктрина, практика: монографія /за ред. акад. НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. В.Т. Нора.
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. С. 371.
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Повне скасування судового рішення застосовується, якщо виявлене
порушення вплинуло на правосудність вироку чи ухвали загалом. Тому при
повному скасуванні судового рішення воно втрачає юридичну силу з усіх
вирішених у ньому питань.
Часткове скасування судового рішення полягає в анулюванні тільки його
певної частини та здійснюється за обсягом обвинувачення (для прикладу,
вироком суду одна особа визнана винною у вчиненні кількох кримінальних
правопорушень, кожне з яких кваліфікується за окремою статтею Особливої
частини КК України), за колом осіб (наприклад, кілька осіб визнані винними у
вчиненні одного чи декількох кримінальних правопорушень, а порушення
допущені щодо одного з обвинувачених), а також стосовно цивільного позову.
За часткового скасування вирок чи ухвала зберігають юридичну силу тільки у
нескасованій їх частині, за умови, що така частина не підлягала зміні вищою
судовою інстанцією.
Водночас скасування акту правосуддя не є самодостатнім, це лише
первинне рішення суду вищого рівня, оскільки необхідно визначити подальше
спрямування кримінального провадження: а) його закрити; б) постановити
новий вирок чи ухвалу; в) призначити новий розгляд у суді першої чи
апеляційної інстанції; г) повернути для здійснення досудового розслідування у
загальному порядку [10, с. 372]1.
Для прикладу, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних
справ Апеляційного суду Івано-Франківської області зазначила, що суд першої
інстанції, провівши скорочений судовий процес на підставі ст. 349 КПК
України, у вироку допустив істотну суперечність, внаслідок чого поставив під
сумнів висновок про доведеність вини обвинуваченого. Визнавши у вироку, що
обвинувачений ОСОБА_3 вчинив замах на викрадення чужого майна, при
викладенні його показань, суд першої інстанції зазначив, що обвинувачений ще
до моменту, коли було виявлено викрадення грошей, добровільно повернув
1

Бобечко Н.Р. Апеляційне та касаційне провадження у кримінальному судочинстві України: правове
регулювання, доктрина, практика: монографія /за ред. акад. НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. В.Т. Нора.
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. С. 372.
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гроші, а не внаслідок його затримання. Через відсутність дослідження інших
доказів таке тлумачення показань обвинуваченого суперечить встановленій
судом фабулі обвинувачення про те, що ОСОБА_3 після спроби викрадення
грошей

був

затриманий

продавцем.

Така

суперечність

є

істотним

процесуальним порушенням, яка ставить під сумнів доведеність вини
обвинуваченого і є безумовною підставою для скасування вироку і призначення
нового судового розгляду [150]1.
3.3. Регламентація застосування кримінальних процесуальних санкцій у
кримінальному процесуальному праві інших держав
Засоби

впливу

на

порушників

диспозиції

норми

кримінального

процесуального права встановлені й у кримінальному процесуальному
законодавстві інших держав. Відомості про систему, суб’єктів, умови та
порядок застосування кримінальних процесуальних санкцій у правових
системах зарубіжних держав мають неабияку цінність у контексті порівняльноправової спрямованості цього дослідження.
Як уже було зазначено у розділі 1, дефініція поняття

«кримінальна

процесуальна санкція» відсутня як у КПК України, так і у КПК інших держав.
Виняток становить КПК Латвійської Республіки.
Так, згідно зі ст. 288 КПЗ Латвії процесуальною санкцією є захід
примусу, який особа, яка веде процес, або слідчий суддя може застосувати до
особи,

яка

не

виконує

передбачені

законом

процесуальні

обов’язки,

перешкоджає проведенню процесуальної дії або виявляє неповагу до суду
[178]2.
Таке визначення є надто загальним, не відображає усіх ознак
кримінальних процесуальних санкцій, вносить плутанину у їх розмежування із
заходами кримінального процесуального примусу.
1

Ухвала Апеляційного суду Івано-Франківської області від 16 серпня 2018 р. (справа № 346/3204/17;
провадження № 11-кп/779/254/2018). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75908493
2
Kriminālprocesa likums. URL: https://likumi.lv/doc.php?id=107820
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Доцільно роз’яснити, що особами, які ведуть процес, за КПК Латвійської
Республіки є: слідчий, прокурор, суддя, який веде судовий розгляд, склад суду.
Для здійснення досудового провадження може бути створена слідча група,
керівник якої є також особою, яка веде процес [178]1.
У ч. 1 ст. 289 цього кодифікованого акту встановлені такі фактичні
підстави для застосування процесуальних санкцій:
1) невиконання передбачених законом і встановлених особою, яка веде
процес, процесуальних обов’язків;
2) створення перешкод для проведення процесуальної дії;
3) повторна неявка без поважної причини за викликом особи, яка веде
процес;
4) неповідомлення про неможливість з’явитися за викликом особи, яка
веде процес, за наявності такої можливості;
5) перешкоджання особі, залученій до кримінального процесу, у
виконанні її процесуальних обов’язків [178]2.
З таких підстав випливає, що кримінальні процесуальні санкції можуть
бути застосовані, як правило, до суб’єктів кримінального процесуального
права, не наділених у ньому владними повноваженнями. У такий спосіб штучно
обмежується сфера застосування таких процесуальних засобів.
Положення ч. 2 ст. 289 КПК Латвійської Республіки про те, що
застосування процесуальної санкції не звільняє особу від виконання
процесуальних обов’язків, а також не виключає можливості застосування
передбачених законом заходів процесуального примусу [178]3 вказує на ознаки
каральних кримінальних процесуальних санкцій.
Частина 3 ст. 289 КПК Латвійської Республіки за невиконання диспозицій
норм кримінального процесуального права допускає притягнення особи до
адміністративної або кримінальної відповідальності. Так, якщо в діях особи
1
2
3
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міститься склад адміністративного правопорушення або злочину, така особа
може бути притягнута до адміністративної або кримінальної відповідальності
[178]1. Тож латвійський законодавець забезпечує реалізацію кримінальних
процесуальних норм не тільки за допомогою власних санкцій кримінального
процесуального права, але й санкцій інших галузей права.
До видів процесуальних санкцій ст. 290 КПК Латвійської Республіки
відносить: попередження, грошове стягнення та видалення із залу судового
засідання. Окрема зазначено, що до адвоката або прокурора може бути
застосоване лише попередження, а в інших випадках про їх порушення
інформується

відповідно

Рада

присяжних

адвокатів

або

Генеральна

прокуратура [178]2.
Наведений перелік процесуальних санкцій є надто лаконічним. Також
навряд чи можна погодитися із віднесенням попередження до процесуальних
санкцій. Хоча попередження й включає осуд та негативну правову оцінку
діяльності суб’єктів кримінального провадження, однак жодних негативних
наслідків для них не містить.
Попередження в усній або письмовій формі робить особа, яка веде
процес, особі, котра порушує встановлений процесуальний порядок або халатно
ставиться до виконання своїх процесуальних обов’язків (ст. 291 КПК
Латвійської Республіки) [178]3.
Натомість відповідно до ст. 292 КПК Латвійської Республіки грошове
стягнення

накладається

на

особу,

яка

перешкоджає

встановленому

процесуальному порядку або ігнорує вимоги особи, котра веде процес. Його
розмір – мінімальна місячна заробітна плата, встановлена у Латвійській
Республіці [178]4. Станом на 1 січня 2020 р. це 430 євро [175]5. У порівнянні з

1
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розміром грошового стягнення, передбаченого КПК України, що обраховується
у прожитковому мінімумі, сума значна.
Накладати грошове стягнення уповноважені слідчий суддя та суд.
Слідчий

суддя

після

отримання

протоколу,

складеного

слідчим

або

прокурором, у якому констатовано факт порушення, у той же день приймає
постанову та її копію негайно надсилає особі, до якої застосовано грошове
стягнення, а також особі, яка веде процес, якщо грошове стягнення не
застосовується. Якщо ж порушення встановлено під час судового засідання,
головуючий в судовому засіданні формулює суть порушення, і воно вноситься
до протоколу судового засідання, повідомляє резолютивну частину постанови
про застосування процесуальної санкції та роз’яснює покараній особі її право в
той же день отримати в суді копію повної постанови, а також право протягом
10 днів оскаржити цю постанову [178]1.
Насамкінець, згідно із ст. 296 КПК Латвійської Республіки особа, яка
порушує порядок під час судового засідання і не виконує розпоряджень судді,
може бути видалена головуючим із зали судового засідання. Про це
зазначається у протоколі судового засідання. Обвинувачений і потерпілий
можуть бути видалені із зали судового засідання, якщо вони повторно істотно
порушують порядок судового розгляду. У випадку видалення обвинуваченого
судовий розгляд може бути продовжений, якщо суд ухвалить, що участь такого
обвинуваченого в судовому засіданні не є обов’язковим, причому на такий час,
поки є підстави вважати, що обвинувачений може продовжувати порушувати
порядок в судовому засіданні. Також латвійський законодавець закріпив
кумульовані кримінальні процесуальні санкції – до будь-якої особи, за
винятком обвинуваченого, адвоката і прокурора, одночасно із видаленням із
зали судового засідання може бути накладене грошове стягнення [178]2.
Застосування кримінальних процесуальних санкцій передбачено й у КПК
Литовської Республіки. Так, у ч. 5 ст. 133 КПК Литовської Республіки
1
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встановлена можливість звернення застави в дохід держави, а у ч. 1 ст. 139
цього кодифікованого акту – зміни запобіжного заходу на більш суворий. Крім
того, згідно зі ст. 163 КПК Литовської Республіки свідок, який без поважних
причин не з’являється на виклики, а також будь-яка особа, яка не з’являється до
слідчого, прокурора, судді досудового слідства або за судовою постановою, що
перешкоджає розгляду та слідству у кримінальній справі, може бути
оштрафована на суму, що дорівнює тридцяти прожитковим мінімумам, або
піддана арешту строком до одного місяця. Право призначати штраф мають
прокурор, суддя досудового слідства та суд, натомість арешт – тільки суддя
досудового слідства та суд. Згідно із цією статтею підозрюваний чи
обвинувачений також можуть бути оштрафовані за неявку під час проведення
слідства без поважних причин [179]1.
КПК України не передбачає такої суворої кримінальної процесуальної
санкції як арешт. Її ефективність не викликає заперечення, однак суворість
видається надмірною.
У КПК Литовської Республіки також є ст. 259 «Заходи, які
застосовуються до порушників порядку судового засідання», яка за змістом і
структурою дуже подібна до ст. 330 КПК України «Заходи до порушників
судового засідання». Для прикладу, якщо підсудний порушить порядок
засідання

або

не

підкориться

розпорядженням

головуючого,

останній

попереджає підсудного про те, що в разі повторення ним зазначених дій його
буде видалено із залу засідання. При повторному порушенні порядку судового
засідання підсудного за ухвалою суду можна видалити із зали засідання
тимчасового або на весь час судового розгляду. У цьому випадку вирок після
його винесення негайно оголошується підсудному. У разі невиконання
розпорядження

головуючого

іншими

учасниками

судового

розгляду,

головуючий робить їм попередження про неповагу до суду, а при повторних
порушеннях їх за ухвалою суду можуть видалити із зали судового засідання. За
1
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невиконання учасниками та не учасниками судового розгляду розпоряджень
головуючого на них може бути накладено штраф або призначено арешт. Арешт
не може бути застосований до прокурора і захисника [179]1.
Очевидно, що розробники КПК України запозичили наведені положення
КПК Литовської Республіки (окрім застосування арешту) та відтворили їх із
незначними

змінами

у

вітчизняному

кримінальному

процесуальному

законодавстві [119, с. 115]2.
Схожою до вітчизняної є система кримінальних процесуальних санкції,
встановлених у КПК держав-учасниць СНД.
Так, у КПК Російської Федерації передбачені такі кримінальні
процесуальні санкції:
а) правовідновлювальні, що передбачають: скасування прийнятого
процесуального рішення (п. 6 ч. 2 ст. 37, ч. 5 ст. 125, частини 6, 7 ст. 148, ст.ст.
38915-38927, ст.ст. 40114, 40115); зміну прийнятого рішення (ст.ст. 110, ст.ст.
38915-38927, ст.ст. 40114, 40115); направлення кримінальної справи для
додаткового розслідування (ч. 1 ст. 221) або нового судового розгляду (ст.ст.
38915-38927, ст.ст. 40114, 40115); відсторонення прокурором особи, яка провадить
дізнання, від подальшого ведення дізнання, якщо вона допустила порушення
закону при розслідуванні справи (п. 10 ч. 2 ст. 37);
б) каральні, що встановлюють можливість накладення грошового
стягнення, а також звернення внесеної застави в дохід держави (ст.ст. 117, 118);
видалення із зали судового засідання (ст. 258);
в) недійсності у вигляді визнання доказів недопустимими (ст. 75) [146]3.
Наведена система кримінальних процесуальних санкцій дуже схожа до
вітчизняної.
Норми КПК Російської Федерації охороняють і захищають норми
кримінального права у випадках, коли при провадженні у кримінальній справі
1
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мають місце порушення процесуальних норм, у результаті яких наслідки, що
настали, виходять за суто процесуальні рамки (наприклад, відмова свідка
давати показання або давання завідомо неправдивих показань – ч. 8 ст. 56;
завідомо неправдивий висновок експерта – ч. 5 ст. 57; розголошення даних
попереднього слідства спеціалістом – ч. 4 ст. 58; завідомо неправдивий
переклад або розголошення даних попереднього слідства перекладачем – ч. 5
ст. 59; розголошення даних попереднього слідства понятим – ч. 4 ст. 60) і
мають кримінально-правовий характер [146]1.
Подібна система кримінальних процесуальних санкцій закріплена й у
КПК

Туркменістану.

Зокрема,

правовідновлювальними

кримінальними

процесуальними санкціями є скасування або зміна судових рішень (ст.ст. 460463), повернення прокурором кримінальної справи дізнавачу або слідчому зі
своїми письмовими вказівками для проведення додаткового досудового
розслідування (п. 2 ч. 1 ст. 326). До каральних кримінальних процесуальних
санкцій належать: а) видалення із зали судового засідання (чч. 1, 4 ст. 370);
б) звернення застави в дохід держави (ч. 8 ст. 153). Штраф може бути
накладений лише в рамках притягнення порушника до адміністративної
відповідальності (ст.ст. 168, 205, чч. 4-6 ст. 370). Санкцією недійсності є
визнання фактичних даних, як доказів, недопустимими (ст. 125) [147]2.
Характерною особливістю КПК Республіки Казахстан у регламентації
кримінальних процесуальних санкцій є наявність у його структурі окремої
глави 4 «Реабілітація. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями
органу, що веде кримінальний процес». У ній визначені суб’єкти, які мають
право на реабілітацію (ст. 37), та на відшкодування шкоди, завданої внаслідок
незаконних дій органу, що веде кримінальний процес (ст. 38), порядок і строки
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відшкодування шкоди (ст. 40), усунення наслідків моральної шкоди (ст. 41)
[144]1.
У цьому аспекті КПК Республіки Казахстан є прогресивнішим, ніж
вітчизняний Кримінальний процесуальний кодекс, який обмежується згадкою
про таку правовідновлювальну санкцію лише в окремій ст. 130.
КПК

Республіки

процесуальних

Молдова

санкцій:

а)

містить

три

правовідновлювальні

групи
‒

кримінальних

прокурор

управі

відсторонити особу, яка здійснює кримінальне переслідування, в разі
порушення нею закону під час здійснення кримінального переслідування (п. 20
ч. 1 ст. 52); б) каральні – звернення поруки в дохід держави (ч. 5 ст. 181), штраф
(ч. 4 ст. 184), звернення застави в дохід держави (ст. 194), зміна запобіжного
заходу

на

суворіший

(ст.

195);

в)

недійсності

–

визнання

доказів

недопустимими (ст. 94), недійсність процесуальних актів (ст. 251) [145]2.
Щодо останньої кримінальної процесуальної санкції варто зазначити таке.
Згідно з чч. 1, 2 ст. 251 КПК Республіки Молдова порушення положень
закону, що регламентують хід кримінального судочинства, тягне недійсність
процесуального акту лише в разі порушення кримінальних процесуальних
норм. Ці порушення можуть бути усунені лише за допомогою скасування
такого акту. Порушення положень закону, що регламентують матеріальну
компетенцію або компетенцію по статусу особи, звернення до суду, склад суду,
публічність судового засідання, обов’язкову участь сторін у процесі, участь
перекладача, якщо воно обов’язково відповідно до закону, тягне недійсність
процесуального акта [145]3.
Висвітлені вище групи кримінальних процесуальних санкцій відомі й
КПК Грузії.
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Так, у чч. 1, 2 ст. 72 цього кодексу закріплені санкції недійсності. Докази,
одержані з істотним порушенням КПК Грузії, та інші докази законно одержані
на підставі таких доказів, якщо вони погіршують правове становище
обвинуваченого, є недопустимими і не мають юридичної сили. Докази також є
недопустимими, якщо вони одержані з дотриманням порядку, встановленого
кримінальним процесуальним законом, але не виключена розумна підозра їх
можливої підміни, зміни їхніх властивостей або знищення слідів, що
залишилися на них [143]1.
КПК Грузії містить главу XІ «Процесуальна відповідальність за
невиконання процесуальних обов’язків і порушення порядку в суді». Зокрема,
згідно із чч. 1, 3 ст. 85 цього кодексу у разі порушення порядку в судовому
засіданні, непокори розпорядженням головуючого в засіданні або прояву
неповаги до суду, головуючий в засіданні шляхом наради на місці виносить
розпорядження про накладення штрафу або (та) про видалення із зали судового
засідання учасника процесу чи (і) присутньої в засіданні особи. Якщо
розпорядження головуючого про видалення із зали судового засідання
стосується

обвинувача

або

адвоката,

слухання

кримінальної

справи

відкладається, за винятком випадку, коли обвинувачення або захист однієї
особи з самого початку здійснювали кілька обвинувачів або кілька адвокатів.
Про неналежне поведінці віддаленого обвинувача або адвоката суд виносить
окрему ухвалу, яке направляється відповідно до Головної прокуратури Грузії
або Об’єднання адвокатів [143]2.
Як видно, у ст. 330 КПК України встановлені такі ж заходи реагування на
порушення диспозицій норм кримінального процесуального закону.
Водночас, грузинський законодавець передбачив й значну суворішу
санкцію за порушення порядку судового засідання. Так, відповідно до чч. 7 та
8 ст. 85 КПК Грузії якщо діяння особи в судовому засіданні спрямоване на зрив
процесу або є проявом явного або (та) грубої неповаги до суду, учасника
1
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процесу або сторони, судовий розпорядник за вказівкою головуючого
забезпечує затримання особи та складання протоколу затримання, при цьому
головуючий складає звернення, в якому описує порушення, і направляє його
суду (судді), уповноваженому на видання розпорядження. Затримана особа
негайно, але не пізніше 24 годин має бути представлена перед судом, в який
було направлено звернення і уповноваженому винести розпорядження про
взяття цієї особи під варту на строк до 30 діб. Якщо суд встановить, що особу
вже вже було взято взяття під варту, за порушення, передбачені цією статтею,
він має право винести розпорядження про тримання такої особи під вартою
строком до 60 діб [143]1.
На наш погляд, такі каральні санкції є надто суворими, адже вони
встановлені

не

процесуального

за

вчинення

злочину,

правопорушення.

а

Санкції

за

вчинення

мають

бути

кримінального
пропорційними

цінностям, яких вони захищають, але не надмірними. Не випадково розробники
КПК України не запровадили кримінальних процесуальних санкцій подібного
роду до КПК України.
У ч. 7 ст. 200 КПК Грузії встановлено ще дві каральні кримінальні
процесуальні санкції. Так, у разі порушення обвинуваченим, щодо якого як
запобіжний захід було обрано заставу, умов застосування цього заходу або
закону, за клопотанням прокурора ухвалою суду застава замінюється на більш
суворий запобіжний захід. Внесена у вигляді застави грошова сума цією ж
ухвалою зараховується до державного бюджету, а нерухоме майно з метою
стягнення грошової суми, призначеної до сплати у вигляді застави, звертається
до виконання в порядку, встановленому Законом Грузії «Про виконавчі
провадження» [143]2.
Згідно з ч. 6 ст. 203 КПК Грузії у разі вчинення обвинуваченим діянь, для
припинення яких була застосована порука, на кожного поручителя судом за
клопотанням сторони може бути накладено штраф у розмірі від 100 до 5000
1
2
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ларі (приблизно 864‒43400 грн.). Це розпорядження оскарженню не підлягає.
Розмір штрафу повинен мати стримуючий характер, бути пропорційним
заподіяній шкоді і відповідати фінансовому становищу особи [143]1.
Стосовно кримінального процесуального законодавства держав ЄС, то, з
одного боку, кількість кримінальних процесуальних санкцій, закріплена у
ньому,

значно

менша

у

порівнянні

з

кримінальним

процесуальним

законодавством України, а з іншого, ‒ такі санкції є значно суворішими за
змістом.
Система кримінальних процесуальних санкцій, що можуть бути
застосовані згідно з КПК ФРН не відзначається різноманітністю.

Можна

виділити дві групи кримінальних процесуальних санкцій – каральні та
правовідновлювальні.
Каральні санкції застосовують до свідка, експерта, захисника, підсудного.
Так, викликаний у встановленому порядку свідок, який не з’явився, повинен
відшкодувати збитки, завдані неявкою. Крім того, на нього може бути
накладений адміністративний штраф або

адміністративний арешт. Такі ж

санкції передбачені до свідка й за необґрунтовану відмову від давання показань
або до приведення до присяги (§§ 51, 70). У разі неявки або відмови від давання
висновку на експерта покладається обов’язок відшкодувати завдані збитки.
Одночасно на нього накладається штраф в адміністративному порядку (§ 77).
Захисника можна усунути з процесу за вчинення дій. які під час вирішення
питання про засудження обвинуваченого сприяли б його незаконному
виправданню, укриттю (п. 3 ч. 1 § 138a). Серед можливих заходів,
передбачених за неявку підсудного в судове засідання, є застосування до нього
арешту. За поведінку, яка порушує порядок судового засідання, підсудний
підлягає видаленню із зали судового засідання (§§ 230, 231b). Натомість
правовідновлювальними є санкції у вигляді скасування судового рішення
(§§ 328, 353) [181]2.
1
2
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Подібні

санкції

визначені

й

кримінальним

процесуальним

законодавством Швейцарії. Так, згідно із art. 176 КПК Швейцарської
Конфедерації кожен, хто відмовиться давати показання, не маючи на це права,
може бути покараний штрафом в адміністративному і зобов’язаний сплатити
витрати і компенсації, викликані відмовою. Натомість, якщо експерт не виконає
покладених на нього обов’язків, або не виконає їх вчасно, його можуть
покарати штрафом або позбавити компенсації за проведене дослідження (art.
191). Згідно з ч. 4 art. 205 кожен, хто не з’явився за викликом в прокуратуру, до
органу досудового розслідування або до суду, чи зробив це надто пізно, може
бути покараний штрафом. Окрім того, у главі 3 розділу 10 (art.art. 429-432)
встановлена правовідновлювальна санкція у вигляді відшкодування шкоди та
компенсації за незаконне здійснення щодо обвинуваченого кримінального
провадження [180]1.
На

відміну

від

кримінальних

процесуальних

кодексів

ФРН

та

Швейцарської Конфедерації, у частині 2 КПК Австрійської Республіки
передбачений розділ 2 «Примусові заходи, засоби примусу до виконання
обов’язків та штрафні санкції», яким встановлені заходи за неналежну
поведінку та невиконання своїх процесуальних обов’язків учасниками
кримінального процесу. Відповідно до ч. 2 § 93 якщо особа відмовляється від
виконання обов’язку, який вона зобов’язана виконати згідно із законом, до неї
можна застосувати заходи примусу згідно з ч. 1 цього параграфу або за
рішенням суду. Як засіб примусу до виконання обов’язків може бути
накладений штраф у розмірі до 10 000 євро, а в окремих випадках застосовано
ув’язнення на строк до шести тижнів (ч. 4 § 93) [182]2.
З приводу таких каральних кримінальних процесуальних санкцій
зазначимо, що незважаючи на їх майновий чи фізичний характер, вони є дуже
суворими. Понад те, сама можливість застосування цих санкції чинить на

1
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2
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потенційного порушника диспозицій кримінальних процесуальних норм
чималий психологічний тиск [119, с. 116]1.
Окремими нормами передбачені санкції за порушення порядку в залі
судового засідання чи під час проведення процесуальної дії. Так, згідно з
вимогами § 94 КПК Австрійської Республіки уповноважена службова особа
відповідно до своїх обов’язків, повинна потурбуватися про забезпечення
належного порядку та дотримання пристойності. З цією метою вона вправі
кожну особу, яка всупереч застережень та під загрозою видалення не виконує
його розпоряджень, поводить себе грубо або агресивно, перешкоджає
здійсненню певної дії у інший спосіб, видалити на певний час або на весь час її
проведення [182]2.
На конкретизацію цих положень у ч. 3 § 233 встановлено, що коли хтось
не погоджується із розпорядженнями головуючого або повторно порушує
порядок в залі судового засідання, головуючий уповноважений накласти штраф
у розмірі 1000 євро, а у разі неможливості його стягнення – ув’язнити особу
строком до восьми днів [182]3.
Можливість

застосування

каральних

кримінальних

процесуальних

санкцій передбачена і щодо захисника та представника. При цьому, такі санкції
не відомі кримінальному процесуальному законодавству України.
Зокрема, відповідно до § 236 КПК Австрійської Республіки якщо
захисник або представник, які не підлягають притягненню до дисциплінарної
відповідальності тим органом, де він допускає подібну поведінку або виявляє
неповагу до суду, йому може бути зроблено зауваження або накладений штраф
у розмірі 1000 євро. Якщо такий захисник чи представник продовжує свою
неналежну поведінку, головуючий уповноважений позбавити його права на
виступ та вимагати в учасника процесу обрати собі іншого представника. У разі
незгоди обвинуваченого виконати цю вимогу, захисник може бути призначений
1
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судом в силу своїх обов’язків. У складних випадках Вищий земельний суд за
клопотанням прокуратури може позбавити винного представника права брати
участь у кримінальних справах строком від одного до шести місяців [182]1.
У кримінальному процесуальному законодавстві Італії переважають дві
групи санкцій – каральні та санкції недійсності.
Прикладом першої групи кримінальних процесуальних санкцій є
положення ч. 1 art. 276 КПК Італійської Республіки, відповідно до якого у
разі порушень положень, що стосуються запобіжного заходу, суддя може
змінити або призначити більш суворий запобіжний захід з урахуванням особи
обвинуваченого, причин та обставин порушення [174]2. На відміну від КПК
України, італійський суддя може обрати два варіанти виходу з описаної
ситуації: змінити запобіжний захід на суворіший або до вже застосованого
запобіжного заходу додатково обрати ще один, однак більш суворий.
На високому законодавчому рівні регламентовано застосування санкцій
недійсності. Зокрема, у главі VII «Недійсність» зазначено, що недотримання
положень, встановлених у процесуальних документах, спричиняє недійсність
лише у випадках, передбачених кримінальним процесуальним законом. Такі
положення стосуються: а) умов дієздатності судді, кількості суддів, необхідних
для створення колегії; б) ініціативи прокурора в обвинуваченні та участі у
провадженні; в) захисту, представництва, а також виклику до суду
обвинуваченого і потерпілого [174]3.
Згідно з ч. 1 art. 191 КПК Італійської Республіки докази, отримані з
порушенням встановлених законом заборон (art.art. 26, 62, 63, 103, 197, 203,
234, 240, 254, 267), не можуть бути використані [174]4.
Насамкінець, у art.art. 314, 315 КПК Італійської Республіки передбачено
можливість та порядок застосування правовідновлювальних санкцій. Так,
кожен, хто був виправданий вироком, що набрав законної сили, з підстав, що
1
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події злочину не існує, або він не вчинив злочину, або подія не є злочином або
не передбачена законом як злочин, має право на справедливе відшкодування
затримання та попереднього ув’язнення [174]1.
Перейдемо до аналізу положень КПК Естонської Республіки, що
регламентують застосування кримінальних процесуальних санкцій.
КПК Естонської Республіки також передбачає таку кримінальну
процесуальну санкцію як звернення застави в дохід держави. Однак, на відміну
від КПК України, її можна застосувати тільки за наслідками судового розгляду.
З огляду на це, таким повноваженням наділений лише суд. Крім того, фактичні
підстави для її застосування є значно вужчими, ніж ті, що передбачені у
вітчизняному кримінальному процесуальному законодавстві.
Так, згідно з ч. 6 § 135 цього кодексу у випадку ухилення підозрюваного
або обвинуваченого від кримінального провадження або продовження вчинення
ним умисних злочинів, застава після вирахування суми, необхідної для
відшкодування кримінальних процесуальних витрат, перераховується у дохід
держави на підставі вироку або постанови про закриття кримінального
провадження [177]2.
КПК Естонської Республіки відомий й аналог нашого грошового
стягнення – штраф. Так, до особи, яка не з’явилася за викликом особи, яка веде
слідство, суддя попереднього слідства за клопотанням прокуратури або суд з
власної ініціативи накладає штраф чи застосовує до нього арешт строком до
п’яти днів (ч. 1 § 138) [177]3. Доречно нагадати, що згідно з КПК України
фізичним заходом впливу на учасника кримінального провадження, який не
з’явився за викликом, є привід.
Відповідно до § 1381 КПК Естонської Республіки, якщо суд або суддя
попереднього слідства у випадку, передбаченому цим кодексом, мають право
призначити штраф, то його розмір може становити до 3200 євро. При
1
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визначенні суми штрафу суд або суддя попереднього слідства враховує
матеріальне становище особи та інші обставини. Окремо зазначено, що штраф,
призначений особі за невиконання обов’язку, не звільняє його від виконання
обов’язку [177]1. Таке положення вказує на ознаки каральної кримінальної
процесуальної санкції.
Суворі кримінальні процесуальні санкції передбачені до порушників
порядку в судовому засіданні. При цьому, у певних випадках такі заходи
можуть бути застосовані, навіть, до захисника та прокурора. Деякі кримінальні
процесуальні санкції не відомі кримінальному процесуальному законодавству
України.
Зокрема, згідно з ч. 1 § 267 КПК Естонської Республіки, якщо
обвинувачений порушує порядок судового засідання і не виконує розпоряджень
судді чи судового розпорядника, то: а) його може бути видалено із зали
судового засідання тимчасового або весь час судового розгляду; б) до нього
може бути застосований арешт на строк до десяти діб або штраф. У випадку
порушення порядку судового засідання або невиконання розпоряджень судді
прокурором, представником чи захисником або вираження ними своєю
поведінкою неповагу до суду до них може бути застосований штраф. Суд також
може усунути з провадження захисника, представника чи прокурора, якщо вони
не здатні виступати в суді належним чином, або якщо в судовому засіданні
вони проявили себе нечесними, некомпетентними або безвідповідальними, а
також

якщо

вони

умисно

перешкоджали

правильному

і

швидкому

провадженню у справі чи неодноразово не виконували розпоряджень суду. У
разі порушення порядку в судовому засіданні або судового розпорядника
іншим учасником процесу чи особою, присутньою в залі судового засідання,
або вираз своєю поведінкою неповаги до суду, порушник може бути видалений
із зали судового засідання або до нього може бути застосований штраф чи
арешт на строк до п’яти днів (§ 267 КПК Естонської Республіки) [177]2.
1
2

Kriminaalmenetluse seadustik. URL: https://www.riigiteataja.ee/akt/782861
Kriminaalmenetluse seadustik. URL: https://www.riigiteataja.ee/akt/782861
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Не менш суворі кримінальні процесуальні санкції запровадив польський
законодавець.
У § 1 art. 285 КПК Республіки Польща передбачено, що на свідка,
експерта, перекладача чи спеціаліста, який без належних обґрунтувань не
з’явився на виклик органу, що веде провадження, або без дозволу такого органу
залишив місце проведення процесуальної дії до її закінчення, можна накласти
штраф до 3000 злотих. Цей припис поширюється й на особу, яка ухилилася від
давання показань, виконання обов’язків експерта, перекладача або спеціаліста,
дотримання обов’язків поручителя або виконання іншого покладеного на неї
упродовж кримінального провадження обов’язку (§ 1 art. 287). Понад те,
відповідно до § 2 art. 287 КПК Республіки Польща у разі систематичного
ухилення від виконання вищеназваних обов’язків, незалежно від штрафу до
особи можна застосувати арешт, який не повинен перевищувати 30 днів.
Останнє положення є яскравим прикладом кумульованої кримінальної
процесуальної санкції [176]1.
Натомість на захисника, представника чи прокурора, які не виконали
покладеного

на

них

обов’язку,

що

спричинило

появу

додаткових

процесуальних витрат дозволено покласти відшкодування цих витрат (§ 1 art.
289 КПК Республіки Польща) [176]2.
Адресатом ще однієї каральної кримінальної процесуальної санкції є
обвинувачений. Зокрема, згідно з § 1 art. 375 КПК Республіки Польща, якщо
обвинувачений, незважаючи на попередження головуючого, надалі порушує
порядок судового розгляду, головуючий може видалити його із зали судового
засідання на деякий час.
Частиною 4 § 73а КПК Чеської Республіки передбачено застосування
звернення

застави

в

дохід

держави.

Це

можливо

з

таких

підстав:

а) обвинувачений тікає, приховує або не повідомляє про зміну місця
проживання, перешкоджаючи врученню повістки чи іншого документа суду,
1
2

Kodeks postępowania karnego. https://www.lexlege.pl/kpk/rozdzial-31-kary-porzadkowe/510/
Kodeks postępowania karnego. https://www.lexlege.pl/kpk/rozdzial-31-kary-porzadkowe/510/
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прокурора чи органу поліції; б) обвинувачений повторно вчинив або намагався
вчинити злочин, який він раніше не зміг учинити або готувався до нього чи
погрожував вчинити; в) обвинувачений уникає призначеного штрафу або
замінника штрафу [183]1.
У ч. 3 § 81 КПК Словацької Республіки ці підстави розширені:
1) обвинувачений впливає на свідків, експертів, співучасників або перешкоджає
з’ясуванню фактів, що мають відношення до обвинувачення; 2) обвинувачений
не виконує своїх зобов'язань або не виконує обмеження, накладені на нього
судом і слідчим суддею [184]2.
КПК Республіки Болгарія передбачає каральні санкції до службових осіб.
Так, посадова особа, яка порушила свої зобов’язання по службі, карається
штрафом у розмірі до п’ятисот левів. Це ж покарання застосовується і до
особи, яка не виконала своїх службових зобов’язань щодо вручення повісток,
повідомлень, документів (чч. 1, 2 ст. 182) [81]3.
Ще однією каральною процесуальною санкцією є видалення порушників
із зали судового засідання. Відповідно до ч. 1 ст. 267 КПК Республіки Болгарія,
коли обвинувачений, потерпілий, цивільний позивач або цивільний відповідач
не дотримуються порядку судового засідання, головуючий попереджає його
про те, що у разі повторного порушення він буде видалений із зали суду. Якщо
він продовжує порушувати порядок, суд може вилучити його із зали суду на
визначений строк [81]4.
Особливістю характеризуються кримінальні процесуальні санкції у
кримінальному процесуальному законодавстві Греції.
Перше. У КПК Грецької Республіки встановлені санкції за недотримання
порядку вручення повідомлень учасникам процесу. Подібного роду санкцій не
знаходимо в жодному з інших проаналізованих нами кодифікованих актів, що
регулюють кримінальне провадження.
1

Trestní řád. URL: https://businesscenter.podnikatel.cz/pravo/zakony/trestni-rad/f2678781/#p73a
Trestný poriadok. URL: http://www.ucps.sk/TRESTNY_PORIADOK_Vseobecne_ustanovenia
3
Наказателно-процесуален кодекс. URL: https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224
4
Наказателно-процесуален кодекс. URL: https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224
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Так, згідно зі ст. 163 КПК Грецької Республіки той, хто здійснює
вручення і з неповажної необережності порушує положення ст.ст. 155-159 та
161 цього кодексу, карається дисциплінарно. Якщо порушення було виявлено в
залі судового засідання, і особливо коли це випливає з документа, що
відноситься до матеріалів справи, суд, який розглядає кримінальну справу,
обов’язково накладає на винного дисциплінарне покарання у вигляді догани
або штрафу в розмірі від 5,90 до 59 євро або навіть більш суворі покарання,
передбачені дисциплінарними положеннями, якими вони регулюються,
пропорційно до ступеня вини. Якщо порушення є кримінально караним, може
бути накладено і передбачене покарання. Ті, хто відмовляються отримати
документ, який їм вручають, або підписати повідомлення про вручення,
караються за непокору відповідно до положень Кримінального кодексу [142, с.
121-122]1.
Особливість таких санкцій полягає у тому, що не зважаючи на їх інше
галузеве закріплення, суд застосовує їх у межах кримінального провадження.
Друге. У КПК Грецької Республіки передбачені санкції недійсності
процесуальних дій.
Відповідно

до

ст.
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цього

кодексу недійсність кримінально-

процесуальної дії або документа має місце тільки тоді, коли це прямо
визначається в законі. Недійсність процесу в залі судового засідання настає
також у разі, коли обвинувачений або його захисник, або прокурор просять
здійснення ними права, яке прямо надається їм законом, і суд відмовляє їм в
цьому або не здійснює дій щодо винесення рішення за відповідним
клопотанням [142, с. 125]2.
Згідно з ст. 171 КПК Грецької Республіки безумовними випадками
недійсності вважаються: 1) якщо не були дотримані положення, які визначають:
1

Уголовно-процессуальный кодекс Греческой Республики /
наук С.И. Карибова; перевод с греч. к.ю.н. С.И. Карибова,
2014. С. 121-122.
2
Уголовно-процессуальный кодекс Греческой Республики /
наук С.И. Карибова; перевод с греч. к.ю.н. С.И. Карибова,
2014. С. 125.

Науч. редактирование и предисловие канд. юрид.
В.И. Карибова. М.: РЮИ РПА Минюста России,
Науч. редактирование и предисловие канд. юрид.
В.И. Карибова. М.: РЮИ РПА Минюста России,
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а) склад суду, відповідно до спеціальних положень основ судоустрою і Закону
про змішані суди присяжних щодо недійсності внаслідок його неналежного
складу; б) порушення кримінального переслідування прокурором і його
обов’язкову участь в процесі в залі судового засідання і в діях попереднього
судового розгляду справи, які визначені законом; в) зупинення кримінального
переслідування в тих випадках, коли його обов’язково передбачає закон;
г) явку, представництво і захист підсудного та здійснення прав, які надаються
законом, Конвенцією про захист прав людини і основних свобод, Міжнародним
Пактом про громадянські і політичні права; 2) якщо цивільний позивач був
присутній незаконно при процесі в залі судового засідання [142, с. 125-126]1.
Відповідно до ст. 175 КПК Грецької Республіки недійсність дії робить
недійсними і залежні від неї наступні кримінальні процесуальні дії. Суддя може
проголосити недійсними також дії одночасні або попередні, тільки коли вони
пов’язані з тим, що було анульовано [142, с. 126-127]2.
Третє. Окремими нормами встановлені санкції щодо експерта за
неналежне виконання ним своїх обов’язків (ст.ст. 201, 202 КПК Грецької
Республіки). Так, експертові, який не передав свій звіт протягом терміну, який
був йому визначений, а так само тому, хто проявив недбалість під час
проведення експертизи, загрожує штраф від 2,90 до 59 євро, а також сплата
витрат і будь-якого збитку [142, с. 142-143]3.
Ця ж санкція (штраф) накладається і на свідка, який не з’явився без
поважних причин (ст. 229 КПК Грецької Республіки) [142, с. 158]4.

1

Уголовно-процессуальный кодекс Греческой Республики /
наук С.И. Карибова; перевод с греч. к.ю.н. С.И. Карибова,
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Уголовно-процессуальный кодекс Греческой Республики /
наук С.И. Карибова; перевод с греч. к.ю.н. С.И. Карибова,
2014. С. 126-127.
3
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2014. С. 142-143.
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Висновки до розділу 3.
З одного боку, грошове стягнення може бути накладене не тільки на
учасників кримінального провадження у розумінні п. 25 ст. 3 КПК України. З
іншого,  далеко не до кожного учасника кримінального провадження (для
прикладу, представника персоналу органу пробації, секретаря судового
засідання, судового розпорядника) може бути застосований цей захід
забезпечення.
За

загальним

правилом,

при

недотриманні

підозрюваним

(обвинуваченим) умов запобіжного заходу, цей запобіжний захід може бути
змінений на більш суворий. Ще одним випадком зміни запобіжного заходу на
суворіший є відмова поручителя від поруки або відмова особи від нагляду за
неповнолітнім.
Ефективність
процесуальних

дій,

досудового

розслідування

процесуальних

рішень,

є

співвідношенням

реалізованих

учасниками

кримінального провадження, а також їх результатів із положеннями КПК
України, що визначають підстави, умови і порядок їх проведення чи прийняття,
з урахуванням оптимальних затрат часу та зусиль на це. Оцінка ефективності
досудового розслідування слідчого охоплює й проблематику додержання ним
вимог кримінального процесуального закону.
До

критеріїв

ефективності

здійснення

прокурором

нагляду

за

дотриманням законів під час проведення досудового розслідування варто
віднести: а) відповідність нормам кримінального процесуального закону,
галузевим наказам Генеральної прокуратури України та правовим позиціям,
викладених у рішеннях ВС, КСУ та ЄСПЛ;

б) додержання прав і свобод

учасників кримінальних процесуальних правовідносин; в) результативність
процесуальних дій та рішень слідчого, детектива НАБУ під кутом зору їх
спрямованості на всебічне, повне, об’єктивне та швидке з’ясування обставин,
що

підлягають

доказуванню.

Негативна

оцінка

діяльності

прокурора-

процесуального керівника у стадії досудового розслідування з точки зору хоча
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б одного із запропонованих критеріїв свідчить про неефективність такої
діяльності загалом.
Критеріями для визначення того, які рішення, дії чи бездіяльність органів
досудового розслідування можуть бути об’єктом судової перевірки, на нашу
думку, доречно визнати: 1) істотність порушення прийнятим рішенням,
вчиненою дією чи допущеною бездіяльністю органів досудового розслідування
прав учасників кримінального провадження та інших осіб; 2) спроможність
відновлення у повному обсязі порушених прав учасників кримінального
провадження та інших осіб у наступних його стадіях; 3) перспективу
швидшого, ніж під час підготовчого провадження, відновлення порушених прав
особи; 4) шанс запобігти допущенню нових помилок під час досудового
розслідування та попередити прийняття незаконного і необґрунтованого
підсумкового процесуального рішення за його результатами.
З

метою

кримінальних

посилення

юридичної

процесуальних

відповідальності

відносин,

доречно

цих

розширити

учасників
систему

кримінальних процесуальних санкцій, передбачивши у ч. 1 ст. 324 КПК
України, що у разі неприбуття без поважних причин або неповідомлення про
причини неприбуття в судове засідання прокурора або захисника у
кримінальному провадженні, в якому його участь є обов’язковою, суд покладає
на нього витрати, пов’язані з відкладенням судового розгляду.
Засоби

впливу

на

порушників

диспозиції

норми

кримінального

процесуального права встановлені й у кримінальному процесуальному
законодавстві інших держав.
Розробники КПК України запозичили деякі положення з КПК інших
держав та відтворили їх із незначними змінами у вітчизняному кримінальному
процесуальному законодавстві.
Схожою до вітчизняної є система кримінальних процесуальних санкції,
встановлених у КПК держав-учасниць СНД.
Стосовно кримінального процесуального законодавства держав ЄС, то, з
одного боку, кількість кримінальних процесуальних санкцій, закріплена у
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ньому,

значно

менша

у

порівнянні

з

кримінальним

процесуальним

законодавством України, а з іншого, ‒ такі санкції є значно суворішими за
змістом. Для прикладу, за невиконання процесуальних обов’язків до учасників
процесу може бути застосований штраф у розмірі до 10 000 євро або арешт
строком до одного місяця.
КПК України не передбачає такої суворої кримінальної процесуальної
санкції як арешт. Її ефективність не викликає заперечення, однак суворість
видається надмірною. Сама можливість застосування цих санкції чинить на
потенційного порушника диспозицій кримінальних процесуальних норм
чималий психологічний тиск. Водночас, санкції мають бути пропорційними
цінностям, яких вони захищають, але не надмірними. Не випадково розробники
КПК України не запровадили кримінальних процесуальних санкцій подібного
роду до КПК України.
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ВИСНОВКИ
Дослідження поняття, ознак кримінальних процесуальних санкції, їх
розмежування із суміжними кримінальними процесуальними категоріями,
здійснення

класифікації

та

характеристика

застосування

кримінальних

процесуальних санкцій дало можливість сформулювати низку висновків і
пропозицій.
1. Аналіз розвитку доктрини кримінального процесуального права дає
можливість стверджувати, що у вченні про кримінальні процесуальні санкції
відсутні чіткі концептуальні підвалини. Річ у тім, що цю категорію й надалі
продовжують

досліджувати

у

межах

кримінальної

процесуальної

відповідальності та з прив’язкою до кримінального процесуального примусу.
2. Контекстні значення категорії «санкція» у лінгвістиці та правознавстві
співпадають. Важливо наголосити, що в обох галузях науки трактування цього
поняття охоплює й діяльність щодо давання дозволів на вчинення певних дій
особою, наділеною владними повноваженнями (санкціонування).
3. У теорії права домінує позиція, що санкція позначає формально
визначений елемент правової норми, що містить певну групу заходів державноправового впливу, які застосовують у випадку вчинення правопорушення та
містять його підсумкову юридичну оцінку. За такого підходу у суті поняття
«санкція» основна увага зосереджена на несприятливих у разі недотримання
диспозиції

наслідках,

що

узгоджується

з

концепцією

негативної

(ретроспективної) юридичної відповідальності. Це вузьке трактування санкції.
Утім, з обґрунтуванням та поширенням теорії позитивної (перспективної,
проспективної) юридичної відповідальності, науковці доповнили зміст категорії
«санкція» вказівкою на позитивний результат, який, зокрема, може виражатися
у схваленні поведінки. Прихильники цього підходу зазначають, що вплив на
правове регулювання суспільних відносин здійснює не тільки примус, але й
заохочення. Звідси санкцію розглядають як стимул правомірної поведінки.
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Широке трактування категорія «санкція» характеризує цей правовий засіб
регулювання

суспільних

відносин

під

різними

кутами.

Правовий

інструментарій повинен дати можливість не тільки запобігати, припиняти та
встановлювати несприятливі наслідки антисуспільної поведінки, але й
схвалювати поведінку суспільно корисну.
З огляду на це, санкції правової норми можуть бути не тільки
негативними, але й позитивними. Останні притаманні усім видам соціальних
норм. Оскільки правові норми є різновидом соціальних, то на них також
поширюється така закономірність.
4.

Більшість

учених-процесуалістів

розглядають

кримінальну

процесуальну відповідальність у негативному (ретроспективному) значенні.
Звідси й вузький підхід до розуміння санкцій у кримінальному провадженні.
Водночас вони не заперечують того, що норми кримінального
процесуального права виконують не тільки охоронні, але й регулятивні функції.
Недодержання

диспозиції кримінальної процесуальної норми означає

виникнення охоронних кримінальних процесуальних відносин, у яких шляхом
кримінальної процесуальної відповідальності реалізують негативні кримінальні
процесуальні санкції. Однак поза увагою залишається ситуація, пов’язана з
виконанням диспозиції норми кримінального процесуального права в межах
регулятивних кримінальних процесуальних відносин. За традиційного підходу
до кримінальної процесуальної відповідальності у вищенаведеній ситуації
задіяні не три, а тільки два елементи кримінальної процесуальної норми –
гіпотеза і диспозиція. Санкція опиняється поза застосуванням. У такий спосіб
розривається цілісне поняття кримінальної процесуальної норми.
5. До ознак кримінальних процесуальних санкцій доцільно віднести: 1) є
елементом норми кримінального процесуального права; 2) може містити як
негативні наслідки невиконання чи дії всупереч диспозиції кримінальної
процесуальної норми, так і схвалення, дозвіл, пов’язані з реалізацією цієї
диспозиції; 3) застосовується державними органами і службовими особами, які
ведуть кримінальне провадження, а у випадках, передбачених законом, іншими
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суб’єктами; 4) конкретизується в акті застосування права та у межах
кримінального процесуального правовідношення; 5) містить підсумкову оцінку
рішень, дій чи бездіяльності учасників кримінальних процесуальних відносин.
6. Кримінальна процесуальна санкція – це елемент норми кримінального
процесуального права, що містить як негативні наслідки невиконання чи
недотримання диспозиції кримінальної процесуальної норми, так і погодження,
дозвіл, пов’язані з реалізацією цієї диспозиції, застосовується державними
органами і службовими особами, які ведуть кримінальне провадження, а також
містить підсумкову оцінку рішень, дій чи бездіяльності учасників кримінальних
процесуальних відносин.
7. Застосування негативних санкцій кримінальних процесуальних норм
пов’язана з осудом, засудженням правопорушника, що не характерно для
заходів кримінального процесуального примусу. Ще однією відмінною ознакою
кримінальних процесуальних санкцій порівняно із заходами кримінального
процесуального примусу є встановлення першими виду та меж потенційного
стягнення, що визначає державний орган і службова особа, які ведуть
кримінальне провадження.
8. Кримінальна процесуальна санкція та кримінальна процесуальна
відповідальність співвідносяться між собою як категорії можливості (санкція є
потенційним

наслідком

вчинення

кримінального

процесуального

правопорушення, який може і не настати) та дійсності (відповідальність є
одним з невідворотних наслідків вчинення кримінального процесуального
правопорушення). До того ж, кримінальна процесуальна відповідальність
виникає

у

зв’язку

із

вчиненням

кримінального

процесуального

правопорушення, натомість застосування кримінальної процесуальної санкції
породжене недотриманням чи невиконанням диспозиції норми кримінального
процесуального закону.
9. Поняття «санкції норм кримінального процесуального права» є
родовим. За джерелом закріплення такі санкції бувають двох видів: а) санкції,
безпосередньо

встановлені

у

кримінальному

процесуальному

праві
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(кримінальні процесуальні санкції); б) санкції інших галузей права, що
забезпечують реалізацію диспозиції кримінальної процесуальної норми.
Класифікація

10.

кримінальних

процесуальних

санкцій

на

правовідновлювальні, каральні, недійсності, а також на абсолютно визначені,
відносно визначені та альтернативні не може вважатися всеохоплюючою,
оскільки розкриває суть лише негативних санкцій. Тож вона є лише
додатковою.
11. Для класифікації усієї системи кримінальних процесуальних санкцій
необхідно використати їх поділ за наслідками виконання, дотримання чи
невиконання, недотримання диспозиції кримінальної процесуальної норми. За
цим критерієм усі кримінальні процесуальні санкції можна поділити на
позитивні та негативні. Це основний критерій класифікації.
12.

Позитивними

кримінальними

процесуальними

є

санкції,

що

передбачають погодження, дозвіл учасникові кримінальних процесуальних
відносин на вчинення процесуальних дій та ухвалення процесуальних рішень,
містять позитивну оцінку його кримінальної процесуальної діяльності та
спрямовані на задоволення публічного інтересу.
Коли йдеться про намір обмеження найвагоміших соціальних цінностей,
то позитивні кримінальні процесуальні санкції охоплюють як погодження, так і
дозвіл. Дозвіл (затвердження) застосовують у випадках, коли згоду дають на
процесуальні рішення, що не пов’язані із обмеженням конституційних прав і
свобод особи, а визначають межі реалізації прав і повноважень учасниками
кримінальних процесуальних правовідносин,

спрямування і закінчення

кримінального провадження. Натомість погодження використовують тоді, коли
процесуальні рішення, які схвалюють, також не пов’язані із втручанням у сферу
конституційних прав і свобод особи, але впливають на хід кримінального
провадження, його ефективність, результативність.
За змістом позитивні кримінальні процесуальні санкції можна поділити
на чотири групи: а) санкції, пов’язані із погодженням і дозволом на
застосування заходів забезпечення кримінального провадження та інших
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заходів кримінального процесуального примусу; б) санкції, пов’язані із
погодженням і дозволом на проведення слідчих (розшукових) дій, пов’язаних із
обмеженням конституційних прав і свобод особи, та негласних слідчих
(розшукових) дій; в) санкції, пов’язані із погодженням та (або) дозволом рішень
про рух кримінального провадження; г) санкції, пов’язані із погодженням
процесуальних рішень про обмеження майнових прав особи у кримінальному
провадженні.
Перші дві групи позитивних кримінальних процесуальних санкцій
відповідають двом процесуальним формам судового контролю на досудовому
провадженні: попередньому та наступному. Погодження здійснюється, а дозвіл
надається з огляду на необхідність обмеження права на свободу та особисту
недоторканність, права на недоторканність житла чи іншого володіння особи,
права на таємницю спілкування, права на невтручання у приватне життя.
Третя група позитивних кримінальних процесуальних санкцій покликана
схвалити процесуальні рішення, спрямовані на виникнення, зміну та
припинення кримінальних процесуальних правовідносин. Дозвіл на ухвалення
цих процесуальних рішень запобігає початку кримінального провадження без
достатніх на це фактичних та юридичних підстав, потенційному порушенню
права

підозрюваного,

необґрунтованому

обвинуваченого

набуттю

особою

на

захист,

статусу

незаконному

учасника

та

кримінального

провадження, неаргументованій корекції обвинувачення, надмірному та
безпідставному затягуванню ознайомлення з матеріалами кримінального
провадження, незаконному на необґрунтованому завершенню провадження у
відповідній стадії тощо.
Четверта

група

позитивних

кримінальних

процесуальних

санкцій

пов’язана з потребою в обмеженні права власності особи.
13. Якщо перша та друга групи позитивних кримінальних процесуальних
санкцій покликані схвалити проведення процесуальних дій, застосування
заходів

забезпечення

кримінального

провадження

та

інших

заходів
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процесуального примусу, а також ухвалення процесуальних рішень, то третя і
четверта групи – лише процесуальних рішень.
14.

Негативними

передбачають

кримінальними

несприятливі

процесуальними

наслідки

для

є

учасника

санкції,

що

кримінальних

процесуальних відносин, що порушив диспозицію норми кримінального
процесуального закону, містять осуд та негативну оцінку його процесуальним
рішенням, діям, бездіяльності. Як правило, такі санкції пов’язані із
застосуванням процесуального примусу.
Негативні кримінальні процесуальні санкції також можна класифікувати
й за характером негативних наслідків, вказівку на які вони містять, на санкції,
що вказують на негативні наслідки доказового характеру, на санкції, що
вказують на негативні наслідки фізичного та майнового характеру, та на
санкції, що вказують на негативні наслідки організаційного характеру.
15.

Ефективність

процесуальних

дій,

досудового

процесуальних

розслідування
рішень,

є

співвідношенням

реалізованих

учасниками

кримінального провадження, а також їх результатів із положеннями КПК
України, що визначають підстави, умови і порядок їх проведення чи прийняття,
з урахуванням оптимальних затрат часу та зусиль на це. Оцінка ефективності
досудового розслідування слідчого охоплює й проблематику додержання ним
вимог кримінального процесуального закону.
16. До критеріїв ефективності здійснення прокурором нагляду за
дотриманням законів під час проведення досудового розслідування належать:
а) відповідність нормам кримінального процесуального закону, галузевим
наказам Генеральної прокуратури України та правовим позиціям, викладених у
рішеннях ВС, КСУ та ЄСПЛ;
кримінальних

процесуальних

б) додержання прав і свобод учасників
правовідносин;

в)

результативність

процесуальних дій та рішень слідчого, детектива НАБУ під кутом зору їх
спрямованості на всебічне, повне, об’єктивне та швидке з’ясування обставин,
що підлягають доказуванню.
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17. КПК України не містить власних санкцій за неналежну поведінку
прокурора і захисника в судовому засіданні. Водночас притягнення прокурора і
захисника до дисциплінарної відповідальності, видається не достатньо дієвим
засобом впливу. У судовій практиці випадки неприбуття за викликом
прокурора чи захисника є непоодинокими. Тому з метою посилення юридичної
відповідальності цих учасників кримінальних процесуальних відносин, доречно
розширити систему кримінальних процесуальних санкцій, передбачивши у ч. 1
ст. 324 КПК України, що у разі неприбуття без поважних причин або
неповідомлення про причини неприбуття в судове засідання прокурора або
захисника у кримінальному провадженні, в якому його участь є обов’язковою,
суд покладає на нього витрати, пов’язані з відкладенням судового розгляду.
18. Відомості про систему, суб’єктів, умови та порядок застосування
кримінальних процесуальних санкцій у правових системах зарубіжних держав
мають неабияку цінність у контексті порівняльно-правової спрямованості цього
дослідження.
Розробники КПК України запозичили положення щодо застосування
деяких кримінальних процесуальних санкцій з КПК інших держав та
відтворили їх із незначними змінами у вітчизняному кримінальному
процесуальному законодавстві. Кількість кримінальних процесуальних санкцій,
закріплена у КПК держав ЄС, значно менша у порівнянні з кримінальним
процесуальним законодавством України, однак такі санкції є значно
суворішими за змістом. Так, КПК України не передбачає такої кримінальної
процесуальної санкції як арешт. Крім того, розмір штрафу (аналог вітчизняного
накладення грошового стягнення) значно (у кілька разів) вища, ніж відповідно
до КПК України. З приводу каральних кримінальних процесуальних санкцій
зазначимо, що незважаючи на їх майновий чи фізичний характер, вони є дуже
суворими. Понад те, сама можливість застосування цих санкції чинить на
потенційного порушника диспозицій кримінальних процесуальних норм
чималий психологічний тиск.
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Додаток Б
ПРОПОЗИЦІЇ
ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ
САНКЦІЙ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
1. Доповнити ч. 2 ст. 39 КПК України новим пунктом 61 такого змісту:
«передавати, у межах своїх повноважень, кримінальне провадження від одного
слідчого іншому слідчому з метою забезпечення ефективності досудового
розслідування».
2. Викласти перше речення ч. 1 ст. 324 КПК України у такій редакції: «У
разі неприбуття без поважних причин або неповідомлення про причини
неприбуття в судове засідання прокурора або захисника у кримінальному
провадженні, в якому його участь є обов’язковою, суд покладає на нього
витрати, пов’язані з відкладенням судового розгляду».
3. Доповнити КПК України новою статтею.
«Стаття 3271. Наслідки неприбуття викривача
Якщо в судове засідання не прибув за викликом викривач, заслухавши
думку учасників судового провадження, суд призначає нове судове засідання і
вживає заходів для його прибуття. Суд також має право постановити ухвалу
про накладення на нього грошового стягнення у випадках та в порядку,
передбаченому главою 12 цього Кодексу».
4. Частину 1 ст. 1853 КУпАП викласти у такій редакції: «Неповага до
суду, що виразилась у злісному ухиленні від явки в суд свідка, потерпілого
(його

представника),

позивача

(його

представника), відповідача

(його

представника) або в непідкоренні зазначених осіб та інших громадян
розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час судового
засідання, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до
суду або встановлених у суді правил».
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Додаток В
АНКЕТА
Шановний респонденте!
Кафедрою

кримінального

процесу

і

криміналістики

Львівського

національного університету імені Івана Франка проводиться дослідження
теоретичних і прикладних аспектів застосування кримінальних процесуальних
санкцій.
Таке дослідження потребує активної допомоги адвокатів, прокурорів та
суддів.
У зв’язку з цим, просимо Вас дати відповіді на поставлені в анкеті
запитання. Ваші відповіді та думки, що ґрунтуються на професійному досвіді,
сприятимуть досягненню мети цього дослідження.
Даючи відповідь на те чи інше запитання, позначте варіант (варіанти), що
відповідає (відповідають) Вашій позиції. Якщо жоден з наведених варіантів не
узгоджується з Вашою позицією, Ви можете відобразити свою точку зору.
Анкетування є анонімним: прізвище, ім’я та по батькові вказувати не
потрібно.

Вдячні за участь у дослідженні!

211

1. Яка Ваша думка з приводу розуміння поняття «кримінальна
процесуальна санкція» не тільки як вказівки на негативні наслідки
порушення диспозиції, але й у значенні погодження, дозволу на
вчинення процесуальних дій та ухвалення процесуальних рішень?
□ підтримую;
□ не підтримую;
□ Ваш варіант
2. Чи погоджуєтеся Ви з тим, що кримінальна процесуальна санкція
може полягати не тільки в осуді, але й у схваленні процесуальних дій
та процесуальних рішень?
□ так;
□ ні;
□ Ваша позиція
3. Чи можливе, на Вашу думку, застосування кримінальних
процесуальних санкцій за межами кримінальної процесуальної
відповідальності?
□ так;
□ ні;
□ Ваш варіант
4. Чи завжди кримінальні процесуальні
застосуванням процесуального примусу?
□ так;
□ ні;
□ Ваш варіант

санкції

пов’язані

із

5. Яка Ваша думка з приводу виокремлення позитивних кримінальних
процесуальних санкцій (наприклад, дозвіл на проведення обшуку в
житлі чи іншому володінні особи, погодження письмового
повідомлення про підозру, затвердження обвинувального акту)?
□ підтримую;
□ не підтримую;
□ Ваш варіант
6. Чи вважаєте Ви привід кримінальною процесуальною санкцією?
□ так
□ ні
□ Ваш варіант
7. Чи вважаєте Ви, що відмова у відкритті провадження за скаргою,
залишення скарги без руху, її повернення належать до кримінальних
процесуальних санкцій?
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□ так;
□ ні;
□ Ваша позиція
8. Чи включає, на Вашу думку, поняття «ефективність досудового
розслідування слідчого» додержання ним вимог кримінального
процесуального закону?
□ так;
□ ні;
□ Ваш варіант
9. Що, на Вашу думку, є критеріями ефективного здійснення
прокурором нагляду за дотриманням законів під час проведення
досудового розслідування?
□ відповідність нормам кримінального процесуального закону,
галузевим наказам Генеральної прокуратури України та правовим позиціям,
викладених у рішеннях ВС, КСУ та ЄСПЛ;
□ додержання прав і свобод учасників кримінальних процесуальних
правовідносин;
□ результативність процесуальних дій та рішень слідчого, детектива
НАБУ під кутом зору їх спрямованості на всебічне, повне, об’єктивне та
швидке з’ясування обставин, що підлягають доказуванню;
□ усі названі критерії;
□ Ваша позиція
10. Чи погоджуєтеся Ви із закріпленням вичерпного переліку рішень,
дій, бездіяльності органів досудового розслідування і прокурора, що
можуть бути оскаржені до слідчого судді?
□ так;
□ ні;
□ Ваш варіант
11. Чи варто, на Вашу думку, застосувати до прокурора та захисника,
які не прибули в судове засідання без поважних причин або не
повідомили про причини свого неприбуття, санкцію у вигляді
покладення витрат, пов’язаних із відкладенням судового розгляду?
□ так
□ ні
□ Ваша позиція
12. Представником якої юридичної професії Ви є?
□ адвокат;
□ прокурор;
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□ суддя
13. Яким є Ваш стаж діяльності у сфері права?
менше
1 року
1

від 1 до 3 від 3 до 5
років
років
2

3

від 5 до
10
років
4

від 10 до
15 років

від 15 до
20 років

понад
20 років

5

6

7

Дякуємо за відповіді!
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Додаток Г
УЗАГАЛЬНЕННЯ
результатів анкетування адвокатів, прокурорів та суддів щодо дослідження процесуальних, тактичних,
психологічних та організаційних аспектів здійснення судового огляду у кримінальному провадженні
Загальна кількість респондентів – 200 осіб.
Регіон опитування: Волинська, Дніпропетровська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська та Харківська
області.
№
п/п

Запитання та відповіді

адвокати
кількість
осіб

1.

% від
заг.
к-сті

Респонденти
прокурори
судді
кількість
осіб

% від
заг.
к-сті

кількість
осіб

% від
заг.
к-сті

усього
кількість
осіб

% від
заг.
к-сті

Яка Ваша думка з приводу розуміння
поняття «кримінальна процесуальна
санкція» не тільки як вказівки на
негативні наслідки порушення диспозиції,
але й у значенні погодження, дозволу на
вчинення процесуальних дій та ухвалення
процесуальних рішень?
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а) підтримую
б) не підтримую
в) Ваш варіант

2.

3.

Чи погоджуєтеся Ви з тим, що кримінальна
процесуальна санкція може полягати не
тільки в осуді, але й у схваленні
процесуальних дій та процесуальних
рішень?
а) так
б) ні
в) Ваша позиція
Чи можливе, на Вашу думку, застосування
кримінальних процесуальних санкцій за
межами кримінальної процесуальної
відповідальності?
а) так
б) ні

50
15

76,9
23,1

35
35
5
Тільки
вказівка
на
негативні
наслідки
порушен
-ня
диспози
-ції

46,7
46,7
6,6

40
20

66,7
33,3

125
70
5

62,5
35,0
2,5

50
15

76,9
23,1

55
20

73,3
26,7

40
20

66,7
33,3

145
55

72,5
27,5

10
55

15,4
84,6

35
40

46,7
53,3

50
10

83,3
16,7

95
105

47,5
52,5
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в) Ваш варіант
Чи завжди кримінальні процесуальні
санкції пов’язані із застосуванням
процесуального примусу?
а) так
б) ні
в) Ваш варіант
4.

5.

40
25

61,5
38,5

24
50
1
Ні, хоча
так
повинно
бути.
Після
застосування
санкцій
потрібні
механізми їх
реалізації

32,0
66,7
1,3

15
45

25,0
75,0

79
120
1

39,5
60,0
0,5

Яка Ваша думка з приводу виокремлення
позитивних кримінальних процесуальних
санкцій (наприклад, дозвіл на проведення
обшуку в житлі чи іншому володінні особи,
погодження письмового повідомлення про
підозру, затвердження обвинувального
акту)?
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а) підтримую
б) не підтримую
в) Ваш варіант

6.

7.

Чи вважаєте Ви привід кримінальною
процесуальною санкцією?
а) так
б) ні
в) Ваш варіант
Чи вважаєте Ви, що відмова у відкритті
провадження за скаргою, залишення
скарги без руху, її повернення належать до
кримінальних процесуальних санкцій?
а) так
б) ні
в) Ваша позиція

25
40

38,5
61,5

24
50
1
Додатко
вий
контроль
зайвим
не буває

32,0
66,7

45
15

75,0
25,0

94
105
1

47,0
52,5
0,5

60
5

92,3
7,7

65
10

86,7
13,3

55
5

91,7
8,3

180
20

90,0
10,0

25
40

38,5
61,5

14
60
1
Так, але
за умови
реальної
реалізації права
чи

18,7
80,0
1,3

10
50

16,7
83,3

49
150

24,5
75,0
0,5
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виконан
ня
процесуального
обов’язку
Чи включає, на Вашу думку, поняття
«ефективність досудового розслідування
слідчого» додержання ним вимог
кримінального процесуального закону?
а) так
б) ні
в) Ваш варіант
8.

65
0

100
0

74
0
1
Частково.
Ефективність
досудового
розслідування
– це
швидкість і
оперативність

98,7
0
1,3

60
0

100
0

199
0
1

99,5
0
0,5
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у прийнятті
процесуальних
рішень
Що, на Вашу думку, є критеріями
ефективного здійснення прокурором
нагляду за дотриманням законів під час
проведення досудового розслідування?
а) відповідність нормам кримінального
процесуального закону, галузевим наказам
9. Генеральної
прокуратури
України
та
правовим позиціям, викладених у рішеннях
ВС, КСУ та ЄСПЛ
б) додержання прав і свобод учасників
кримінальних процесуальних правовідносин
в) результативність процесуальних дій та
рішень слідчого, детектива НАБУ під кутом
зору їх спрямованості на всебічне, повне,
об’єктивне та швидке з’ясування обставин, що
підлягають доказуванню
г) усі названі критерії
д) Ваша позиція
Чи погоджуєтеся Ви із закріпленням
10.
вичерпного переліку рішень, дій,
бездіяльності органів досудового

5

6,7

10

13,3

10

5

2,5

16,7

20

10,0

30

46,2

15

20,0

10

16,7

55

27,5

35

53,8

45

60,0

40

66,6

120

60,0
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розслідування і прокурора, що можуть бути
оскаржені до слідчого судді?
а) так
б) ні
в) Ваш варіант
Чи варто, на Вашу думку, застосувати до
прокурора та захисника, які не прибули в
судове засідання без поважних причин або
не повідомили про причини свого
неприбуття, санкцію у вигляді покладення
витрат, пов’язаних із відкладенням
судового розгляду?
11. а) так
б) ні
в) Ваша позиція

Представником якої юридичної професії
Ви є?
12. а) адвокат
б) прокурор

15
50

23,1
76,9

65
10

86,7
13,3

50
10

83,3
16,7

130
70

65,0
35,0

35
30

53,8
46,2

30
40
5
Перелік
потрібно
конкретизувати
за
суб’єктами

40,0
53,3
6,7

50
10

83,3
16,7

115
80
5

57,5
40,0
2,5

65

100
75

100
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в) суддя
Яким є Ваш стаж діяльності у сфері права?
а) менше 1 року
б) від 1 до 3 років
13. в) від 3 до 5 років
г) від 5 до 10 років
д) від 10 до 15 років
е) від 15 до 20 років
є) понад 20 років

60

10
15
40

15,4
23,1
61,5

15
30
10
20

20,0
40,0
13,3
26,7

25
20
15

100

41,7
33,3
25,0

15
65
45
75

7,5
32,5
22,5
37,5
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223

224

225
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