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Передмова

Передмова
У кримінальних справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (надалі — «наркотичні
засоби») доля наркозалежних із загальної кількості осіб, які переслідуються
кримінальним порядком, є дуже високою.
Загальновідомо, що грубе порушення прав наркозалежних осіб, як однієї із найбільш вразливих соціальних груп, з боку працівників правоохоронних органів, є системним явищем. Існують проблеми з реалізацією процесуальних прав осіб цієї категорії в ході судового провадження, в тому числі
і внаслідок величезної стигми до осіб цієї соціальної групи з боку суспільства,
в т. ч. з боку суб’єктів кримінального провадження.
Ці Рекомендації складені на підставі досвіду роботи адвокатів Офісу громадського захисника в м. Харкові і, по суті, є окремими порадами з реалізації принципу активного захисту для цієї категорії справ. В них надані поради
щодо типових дій захисника особи, яка переслідується кримінальним порядком, в найбільш характерних ситуаціях кримінального провадження. Ці поради не охоплюють всі боки захисту у кримінальній справі, а стосуються лише
окремих його аспектів, специфічних для справ зазначеної категорії, з певним
акцентом використання основоположних прав людини.
Звичайно, ці поради можуть бути використані при захисті не лише
у кримінальних справах за обвинуваченням наркозалежних осіб, а й у будьяких інших справах, але специфіка ведення захисту у таких справах, що висвітлюється в цих Рекомендаціях, зокрема, наявність системних комплексних
порушень прав осіб, є найбільш характерною рисою саме для справ щодо
наркозалежних осіб. В цьому виданні не розглядаються питання реагування
на застосування щодо осіб, які переслідуються кримінальним порядком, незаконного фізичного насильства, оскільки ця проблема, з одного боку, є загальною для всіх таких осіб і для всіх категорій злочинів, а з іншого, є надзвичайно складною і вимагає окремого розгляду..
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Поради, викладені у цьому виданні, розраховані на осіб, які здійснюють
захист у кримінальних справах, в першу чергу фахівців в галузі права правозахисних організацій та всіх осіб, яким не байдужі проблеми дотримання
прав людини, зокрема, в ході кримінального провадження.
У деяких частинах цих Рекомендацій дещо докладно викладені положення із підзаконних нормативних актів, зокрема, стосовно правил поводження з речовими доказами, оскільки, як свідчить практика, такі документи
не завжди використовуються при захисті, але порушення положень саме цих
документів може стати аргументами захисту.
Рекомендації не претендують на всебічність та вичерпність, вони містять витяги із законодавства та поради з окремих питань захисту у кримінальній справі, з урахуванням специфіки справ про злочини з незаконного
обігу наркотичних засобів. Це стосується й використання положень Європейської конвенції із захисту прав людини та основоположних свобод
та практики Європейського суду з прав людини, стосовно чого наведені лише деякі положення Конвенції, окремі положення з практики Європейського суду та приклади їх застосування при здійсненні захисту у кримінальних
справах обраної групи.
Деякі поради можуть здаватися сумнівними, непотрібними, і навіть,
хибними. Переважна частина з порад, які наведені в цих Рекомендаціях,
пройшла практичний іспит часом при здійсненні захисту в кримінальних
справах, деякі з них розраховані на майбутню апробацію. Якщо частина з них
буде застосовуватись при захисті осіб, які переслідуються кримінальним порядком з порушенням їхніх законних прав, автор буде вважати свою мету
досягнутою.
В додатку до цього видання наведені окремі приклади документів, які
можуть бути використані при здійсненні захисту. Вони, певною мірою, мають
дещо абстрактний характер і в кожному випадку їх застосування, звичайно,
мають бути деталізовані з урахуванням обставин конкретної справи.
Висловлюю щиру подяку багатьом колегам, експертам, правозахисникам, ідеї, досвід та знання яких допомогли в підготовці цих Рекомендацій:
— Аркадію Бущенку, адвокат, Харків
— Віктору Боярову, професору кафедри кримінального процесу
та криміналістики Академії адвокатури україни
— Тетяні Громовій, юристу, м.Полтава
— Марії Камінській, адвокату, керівнику недержавної організації «Всі
разом», Львів
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—
—
—
—
—

Сергію Нікольському, лікарю-психіатру, м. Харків
Едварду Ракеру, адвокату, правовий експерт, США
Ігорю Скальку, юристу, недержавна організація «Час життя», Миколаїв
Олегу Тімохову, адвокату, м. Харків
Сергію Швецю, колишньому помічникові Міністра внутрішніх справ
(2007–2010 р.р.), м. Миколаїв
Геннадій Токарев

11

Практика захисту у кримінальних справах з обігу наркотиків

РОЗДІЛ 1
Захист прав осіб, які переслідуються
кримінальним порядком
1.1. Загальні зауваження
Серед певної частини адвокатів існує негативне ставлення до використання під час здійснення захисту від кримінального обвинувачення активних дій
з оскарження порушень прав їхніх клієнтів, в т. ч. з використанням положень
міжнародного законодавства в галузі прав людини. Існує думка, що ці оскарження не дають ніякої вигоди клієнтові, а лише призводять до марних витрат часу
і зусиль, на зразок такої: «Так ми будемо скаржитись, чи захищати клієнтів?»
Є підстави не погодитись з тим, що захист прав клієнтів, безпосередньо не
пов’язаних із кримінальним обвинуваченням, який, зазичай, здійснюється у формі оскарження, є марною тратою часу і зусиль. Звичайно, недоречно без розбору
оскаржувати кожне найменше порушення сторони обвинувачення. Проте у багатьох справах більшість доказів обвинувачення отримується саме з порушенням фундаментальних прав людини: права на свободу (незаконне затримання),
заборони на застосування катувань (примус до зізнання у скоєнні злочину), права на недоторканність житла (примусовий огляд житла), права на захист (не давати показання, користуватися правовою допомогою захисника та ін.)
Якщо залишити такі дії без належного реагування, то в певній частині
справ після того, як з клієнтом «попрацювали» співробітники оперативних
підрозділів міліції, захиснику залишається лише збирати фактичні дані щодо
обставин, які пом’якшують покарання. У випадку, коли особа зробила зізнання у скоєнні злочину під тиском працівників органу дізнання або досудового
слідства, а згодом змінила свою позицію щодо пред’явленого їй обвинувачення, то, якщо не поставити питання, в тій чи інший формі, про незаконність отримання цього зізнання до розгляду справи в суді, таке зізнання завжди буде
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одним із основних доказів в суді, а головним аргументом обвинувачення щодо законності його отримання буде саме відсутність скарги на незаконні дії
таких працівників. Тому, навіть в плані обґрунтованості зміни позиції захисту
у справі, наявність формальної скарги є необхідною умовою для здійснення
захисту. У випадку побоювання за продовження незаконного тиску на клієнта, оскарження можна здійснити після того, як зникнуть підстави для таких
побоювань. Лише об’єктивна оцінка всіх обставин справи, фахова підготовка,
досвід захисту клієнтів допоможе знайти відповідь, як поступити у кожному
випадку порушення прав клієнтів, щоб не завдати йому шкоди.
Як свідчить практика, кожна обґрунтована скарга посилює позицію захисту та послаблює доказову базу обвинувачення, навіть якщо вона, на перший
погляд, безпосередньо не пов’язана із захистом у кримінальній справі. Оскільки
у переважній кількості випадків, оскарження, навіть з таких, на перший погляд,
незначних підстав, як тривале тримання затриманої особи у неналежних умовах
(без харчування, наявності питної води, умов для сну) завжди можна ставити питання про чинення у такий спосіб тиску на особу та, відповідно, про незаконність
отримання доказів в цей період. А докази, отримані незаконним шляхом, відповідно до ч. 3 ст. 62 Конституції України, не можуть використовуватись в обґрунтування обвинувачення. При цьому слід мати на увазі позицію з цього питання
Пленуму Верховного Суду України, викладену в п. 19 його Постанови № 9 від
01.11.96 р. «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя»:
«Докази повинні визнаватись такими, що одержані незаконним шляхом, наприклад тоді, коли їх збирання й закріплення здійснено або з порушенням гарантованих Конституцією України прав людини і громадянина, встановленого кримінально-процесуальним законодавством порядку, або не уповноваженою на це
особою чи органом, або за допомогою дій, не передбачених процесуальними
нормами». Вочевидь, що таке тлумачення зазначеної норми Конституції України
вищим органом системи судів загальної юрисдикції надає надвичайно широкі
можливості для захисту у кримінальній справі, і саме під цим кутом зору треба
розглядати кожне порушення з боку органів кримінального переслідування.
Уявляється, що коли кількість скарг до суду порядку на порушення закону з боку органів дізнання та досудового слідства, більшість із яких має
системний характер, досягне певної «критичної маси», то судді, які і так перевантажені справами, будуть неспроможні розглядати їх та змушені покласти
край цим порушенням як у формі офіційних судових рішень про незаконність
дій конкретних працівників міліції, так і шляхом неформального нагадування
керівникам органів дізнання про неприпустимість таких дій.
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1.2. Основні види порушень прав наркозалежних осіб в період досудового кримінального провадження
Як свідчать численні повідомлення правозахисних організацій, в тому
числі наведені в звіті «Справедливість для всіх. Значимість правової допомоги в контексті надання медичних послуг споживачам наркотиків в Україні»
(Інститут відкритого суспільства, 2008), в Україні мають місце різноманітні порушення закону та відповідних прав наркозалежних осіб під час їх кримінального переслідування, найбільш типові з яких:
— незаконне затримання і тримання в ОВС;
— порушення права на захист, в т. ч.:
•
мати захисника у кримінальній справі та побачення з ним до
першого допиту;
•
не давати показання або пояснення — для підозрюваних, обвинувачених, підсудних (ст.ст. 43-1, 43, 263 КПК України);
— порушення привілеї від самообвинувачення — права не давати показання щодо себе, членів сім’ї та близьких родичів — для кожної
людини (ст. 63 Конституції України);
Примітка: 1. Останні два порушення найчастіше є безпосереднім наслідком іншого порушення — примушення до зізнання у скоєнні злочину (див. далі).
Хоча обов’язок громадян з’являтися для дачі пояснень до органів кримінального переслідування встановлений законодавством України, зокрема п. 3 ч. 1
ст. 11 Закону України «Про міліцію», п. 4 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про прокуратуру», проте відповідальність від давання пояснень законодавством передбачена
лише за неявку за викликом до прокурора (ч. 2 ст. 185-8 КУпАП), за неявку до міліції
передбачений тільки привід до ОВС (п. 3 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про міліцію»),
а за відмову від давання пояснень міліції відповідальність не передбачена.
Щодо пояснень, які даються оперативним працівникам міліції, то відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», останні за цією нормою мають право опитувати осіб лише за їхньою
згодою, при цьому не йдеться обов’язково про письмові пояснення. Проте
відомо, що така «згода» громадян надати саме письмові пояснення наявна
практично у всіх випадках, коли у оперативників є потреба їх отримати;
— примушення до зізнання у скоєнні злочину (з застосуванням незаконних засобів психічного та фізичного впливу, тривалого утримання в ОВС без їжі, питної води та умов для сну, використанням стану
наркотичного сп’яніння або абстиненції) і т. ін.);
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—
—

провокація злочинів;
фальсифікація злочинів (підкидання наркотиків, складання підроблених документів справи, фальсифікація збуту за наявності незаконних операцій з наркотиками для власних потреб);
— проведення процесуальних дій із особами, доставленими до ОВС 
у непередбачених для цього приміщеннях;
— порушення медичних прав затриманих та взятих під варту осіб,
— незаконний огляд (фактичний обшук) житла або іншого володіння
особи.
Звісно, більшість із зазначених порушень прав осіб, які переслідуються
кримінальним порядком, відбуваються не лише відносно наркозалежних, і не
тільки у справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів. Але саме наркозалежні особи, як представники одної із найбільш соціально незахищених
категорій осіб, в загальному випадку, особливо за умови відсутності надання
їм адекватної правової допомоги, стають об’єктом комплексного системного
порушення їхніх прав.
1.3. Використання положень Європейської конвенції з прав людини та
практики Європейського суду з прав людини
Відповдно до ч. 1 ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною
національного законодавства України. 17.07.1997 р. Європейська конвенція
про захист прав людини і основоположних свобод (надалі — «Конвенція»)
була ратифікована Верховною Радою України і, таким чином, стала частиною
національного законодавства.
Згідно зі ст. 17 Закону України від 23.02.2006 року «Про виконання рішень
та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди України при
розгляді справ застосовують Конвенцію та практику Європейського суду з прав
людини. Таким чином, на законодавчому рівні визначені можливості для використання при здійсненні захисту у кримінальних справах не лише положень Конвенції, а й рішень Європейського суду, як в обґрунтування будь-яких документів
захисту (клопотань, скарг, апеляцій тощо), так і на аргументування своєї позиції під
час обговорення клопотань інших учасників процесу або в ході судових дебатів.
До Рекомендацій включені витяги із рішень Європейського суду, які
згруповані відповідно до змісту їх розділів та можуть використовуватись при
здійсненні захисту у кримінальних справах.
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РОЗДІЛ 2
Незаконне затримання
2.1. Окремі положення національного та міжнародного законодавства
щодо повноважень органів держави на затримання особи
Статтею 29 Конституції України визначені межі повноважень органів
кримінального переслідування на позбавлення волі особи, навіть тимчасове. Незважаючи на це кожного дня в ОВС по всій країні перебуває сила
силенна людей, які в різному «статусі» («доставлені», «запрошені» та ін.),
в різних приміщеннях (кабінети, камери, коридори) і в різних умовах (прикуті до труб, замкнені у камері) утримуються без можливості за власною
волею залишити їх. Характерна в цьому сенсі ознака правозастосовної
діяльності наших правоохоронних органів — це практична відсутність
затримань особи, здійснених за мотивованим рішенням суду («ордеру на
арешт» — за термінологією країн Заходу), що знов-таки, прямо передбачено ч. 2 ст. 29 Конституції України. Йдеться про масове тимчасове позбавлення осіб свободи без офіційного визнання його таким як силовими органами
і органами нагляду, так і судами — це так зване «невизнане затримання». На
жаль, можна констатувати, що зараз в Україні не існує ефективних засобів
правового захисту від незаконного затримання, інакше це явище не було б
таким масовим.
Також із практики кримінального провадження відомо, що практично
в кожній кримінальній справі, в тій чи іншій формі, наявне незаконне затримання, причому, не лише тих осіб, які переслідуються кримінальним порядком, а й свідків і навіть потерпілих.
Найбільш поширеними формами незаконного затримання є такі:
— несвоєчасна реєстрація затримання або відсутність його реєстрації
взагалі (так зване «невизнане затримання»), яке межує із викраденням людини;
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—

тримання в ОВС (до направлення в ізолятор тимчасового тримання
(«ІТТ»)) з перевищенням визначеного законодавством граничного
часу без харчування і належних умов тримання, зокрема для сну;
— затримання за вигаданою підставою (так званий «фальшивий арешт»);
— адміністративне затримання з наступним затриманням за підозрою
у скоєнні злочину).
В європейському законодавстві право на свободу та особисту недоторканність гарантовано статтею 5 Європейської Конвенції. В ній же визначений
виключний перелік випадків, коли це право може бути обмежено державою.
В рамках нашої проблематики найбільший практичний інтерес представляє використання правоохоронними органами положень §1 (с) статті 5
Конвенції — законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його
вчинення. В цій нормі Конвенції використовується узагальнююче поняття
«правопорушення», яке охоплює виокремлені в українському законодавстві
обидва поняття: «адмінастративне правопорушення» та «кримінальний злочин», тому з точки зору Конвенції адміністративне затримання та затримання
за підозрою у вчиненні злочину є одним із передбачених нею видом позбавлення особи свободи.
Природно вважати, що підставою для підозри у вчиненні правопорушення мають бути, з одного боку, певні об’єктивні дані про причетність особи
до конкретного правопорушення, а з іншого, переконаність про причетність
цієї особи до цього правопорушення з боку правоохоронця, який затримує
таку особу, і такий підхід використовується в багатьох країнах. В нашій країні
відсутні як теоретичні, так і практичні критерії для визначення обґрунтованості (або «розумності» — за термінологією правових систем інших країн)
підозри у вчиненні правопорушення.
За таких умов для виникнення «підозри» у співробітників наших правоохоронних органів не потрібно не лише розумних, а й будь-яких підстав,
тобто їхній розсуд щодо підстав для затримання особи практично нічим не
обмежений.
Хоча посилання на відсутність розумних підстав для підозри у скоєнні правопорушення (злочину) дуже рідко викликає розуміння у суддів, але не існує
іншого способу змінити їхне ставлення до масового порушення одного із найважливіших прав людини — права на свободу та особисту недоторканість.
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КПК України передбачені спеціальні норми для оскарження затримання за
підозрою у скоєнні злочину — ч. 7 та 8 статті 106, причому, розгляд такої скарги, якщо вона надійшла до суду до розгляду подання про обрання запобіжного
заходу у вигляді взяття під варту, має відбуватись одночасно з розглядом цього
подання. Оскарження незаконності затримання за підозрою у скоєнні злочину
на підставі зазначених положень Кодексу є доволі рідкою практикою, попри те,
що порушення закону при застосуванні цього засобу процесуального примусу
є, напевне, найчастішими з усіх видів порушень прав осіб, які переслідуються
кримінальним порядком, і які зазвичай передують іншим порушенням.
Звичайно, що при одночасному розгляді двох абсолютно різних питань — подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту
та скарги на незаконність затримання, в умовах дефіциту часу, судді не приділяють розгляду такої скарги належної уваги. Тому для забезпечення можливості більш ретельного розгляду скарги на незаконність затримання особи її
слід подавати в окремому провадженні, після розгляду суддею питання про
обрання запобіжного заходу, тим більше, що законодавством не встановлено
обмежень на строки подачі таких скарг.
Що стосується адміністративного затримання, то у відповідності до
положень ч. 5 ст. 263 Кодексу України про адмінісративні правопорушення
(надалі — «КУпАП») строк адміністративного затримання обчислюється з моменту доставлення порушника для складення протоколу, а особи, яка була
в стані сп’яніння, — з часу її витвереження. При буквальному тлумаченні цієї
норми неважко зрозуміти, що в разі доставляння порушника не до чергової
частини ОВС для складання протоколу про адміністративне правопорушення, а наприклад, для «співбесіди» в інші приміщення ОВС, строк затримання
не починає обчислюватись і після доставляння особи до ОВС.
На підставі ст. 267 КУпАП, можна оскаржити адміністративне затримання
до органу вищого рівня (начальнику посадової особи, що здійснила затримання), прокурору або до суду. Звичайно, судове оскарження має переваги,
оскільки його процедура докладно врегульована відповідним процесуальним кодексом — Кодексом адміністративного судочинства України, є відкритою та надає можливість користуватися всіма правами сторони у справі.
Слід зазначити, що в українському законодавстві відсутнє визначення
поняття «затримання особи», що надає можливість відповідним правоохоронним органам пов’язувати наявність чи відсутність факту затримання
особи із наявністю або відсутністю протоколу про затримання. Затримання
особи як адміністративне, так і за підозрою у вчиненні злочину, що визнаєть-
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ся як таке в українській правозастосовній практиці, з позиції міжнародних
стандартів в галузі прав людини є власне не початком позбавлення особи
свободи, яке фактично зазвичай відбувається набагато раніше, а лише його
реєстрацією (документальним оформленням). Існує велика кількість рішень
Європейського суду щодо незаконного затримання осіб, в тому числі і проти
України, які можна використовувати в обґрунтування порушень закону при
здійсненні захисту у кримінальних справах.

2.2. Несвоєчасна реєстрація або нереєстрація затримання
Реєстрація затримання через певний час після примусового доставляння особи до приміщення ОВС є, мабуть, найбільш поширеним порушенням
при затриманні людей працівниками міліції. У переважній кількості випадків
фактичне затримання здійснюється працівниками оперативних підрозділів
міліції, а протокол затримання особи за підозрою у скоєнні злочину майже
завжди складається слідчими, за винятком випадків, коли, наприклад, особа перебувала в розшуку, або суддею їй змінено запобіжний захід на взяття
під варту. Звичайно, нескладання протоколу про затримання оперативними
працівниками міліції в разі, коли саме вони виконали всі дії з фізичного захвату особи і доставляння її до ОВС, зазвичай із застосуванням наручників, а нерідко, і сили, є очевидним порушенням вимог ч. 3 ст. 106 Кримінально-процесуального кодексу (надалі — «КПК») України з їхнього боку. За такої хибної
практики, вочевидь, що внаслідок такого порушення затримка в реєстрації
затримання особи за підозрою у скоєнні злочину хоча б на час «роботи» із
фактично затриманою особою оперативних працівників міліції до передачі її
слідчому для проведення допиту є неминучою.
Якщо розглянути під кутом обов’язку дотримання як фундаментальних
прав людини, так і процесуальних прав особи, яка притягається до кримінальної відповідальності, навіть таке незначне у порівнянні, наприклад, із катуваннями, порушення, як фактичне затримання і тримання особи в ОВС без
реєстрації затримання впродовж тривалого часу (можливо, протягом доби
і більше), то можна знайти в цьому ознаки не лише формального порушення
правил реєстрації, але й низку інших порушень прав клієнта, зокрема:
1) ненадання особі статусу затриманого, що позбавило її можливості
користуватися відповідними процесуальними правами, в т. ч. найголовнішого з них — права на захист;
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2)

права бути доставленим до судді впродовж максимального 72-годинного строку — оскільки строк затримання не починає спливати
до складання протоколу про затримання;
3) порушення права на нормальне харчування, належні умови для
сну, а за наявності певних захворювань за відсутності необхідних
ліків чи необхідності одержання іншого лікування — ще й права на
охорону здоров’я.
Реєстрація затримання особи полягає в складанні відповідного протоколу, залежно від виду затримання: про адміністративне затримання або про
затримання за підозрою у скоєнні злочину.
Бланк протоколу про затримання особи за підозрою у скоєнні злочину,
на відміну від протоколу адміністративного затримання, не є документом
суворого обліку, і, взагалі, не має визначеної законодавством форми. З цієї
причини відомості із Журналу обліку протоколів затримання за підозрою
у вчиненні злочину за ст. 106 (115) КПК України в певних випадках можуть
бути використані для доведення порушень закону при затриманні особи за
підозрою у скоєнні злочину.
З серпня 2009 року набула чинності «Інструкція з організації діяльності
чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої
на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань» (затв.
наказом МВС України від 28.04.2009 № 181) (надалі — «Інструкція з організації
роботи чергових частин»).
Правила реєстрації осіб, що доставляються, запрошені до ОВС або відвідують їх, докладно наведені у п. 5.3.2. цих Рекомендацій, зазначимо лише
те, що всі особи, доставлені до чергової частини, мають бути зареєстровані
в книзі обліку осіб, які доставлені до чергової частини.
Незважаючи на численні недоліки зазначеної інструкції, в частині відповідності її положень щодо поводження з особами, які примусово доставляються та утримуються в ОВС, міжнародним стандартам з прав людини,
позитивним є те, що вона, на відміну від попередніх, є відкритим нормативно-правовим актом, що принципово дає підстави для визнання судом протиправними дії ОВС у разі його відмови у ненаданні інформації із зазначених
журналів (книг) обліку за запитом захисника.
Якщо обов’язок з реєстрації осіб, доставлених до чергової частини дотримується доволі суворо, то з реєстрацією всіх інших осіб, що прибувають до
ОВС у вигляді відвідувачів («запрошених»), або інших осіб, які доставляються,
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зокрема, оперативними працівниками до інших службових приміщень ОВС,
ситуація значно гірша.
Звичайно, якщо співробітники ОВС, які примусово доставили особу,
мають наміром у будь-який спосіб отримати від неї зізнання, для них немає
жодного сенсу реєструвати особу навіть в журналі обліку відвідувачів та запрошених до ОВС, оскільки згодом це може стати доказом перебування такої
особи в ОВС а відтак, і використовуватись в якості доказу незаконності їхніх
дій. Практично працівник, який здійснює пропуск осіб до адміністративного
будинку ОВС, неспроможний домогтися реєстрації кожної особи, яка перетинає «пост №1», оскільки співробітники ОВС, які зазвичай примусово доставляють осіб до ОВС (карного розшуку та інших оперативних підрозділів) набагато
вище його за спеціальним званням і посадою.
Таким чином, виконання реєстрації осіб, які примусово доставляються
до ОВС, віддано на розсуд працівників, які їх доставляють. Наразі у зазначених двох облікових документах ОВС реєструється лише певна частина від загальної кількості осіб, які примусово доставляються до ОВС.
Але все ж-таки певну частину осіб, яких згодом притягають до кримінальної відповідальності, реєструють в журналі обліку відвідувачів та запрошених
до ОВС, що надає потенційні можливості для доведення факту перебування
особи в ОВС на підставі інформації з цих журналів у сукупності із іншими даними, матеріалами кримінальної справи, показаннями свідків тощо, а відтак,
і для порушення питання про незаконність доказів, отриманих від особи під
час її затримання.
У випадках, коли фактичне затримання особи і доставляння її до ОВС 
здійснено міліціонерами патрульно-постової служби (ППС), може виникнути
потреба у відомостях із документів з діяльності ППС, форми яких наведені в
додатках до відкритого нормативного акту МВС України — Статуту патрульно-постової служби міліції України (затв. Наказом МВС України від 28.07.1994 р.
№ 404).
Дані про реєстрацію заяви або повідомлення про злочин, які були приводом для порушення кримінальної справи проти підзахисної особи, та їх
подальший розгляд можна одержати за допомогою облікових журналів ОВС,
які передбачені наказом МВС України від 14.04.2004 р. № 400 «Про порядок
приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ
України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються»:
— журнал реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або
готуються;

21

Практика захисту у кримінальних справах з обігу наркотиків

—

журнал реєстрації інформації про злочини та інші події, що надій
шла по телефонній лінії чи за допомогою інших засобів зв’язку;
— журнал обліку інформації, що не містить явних ознак злочину;
— журнал обліку матеріалів, на підставі яких відмовлено в порушенні
кримінальної справи.
Отримати відомості із документів ОВС  на підставі п. 13 ч. 2 ст. 48 КПК
України може захисник у кримінальній справі як при безпосередньому ознайомленні з ними в ОВС, так і шляхом отримання копій (витягів) із документів. Такі відомості можуть стати в нагоді, зокрема, для з’ясування обставин
фактичного затримання особи (місце, час, прізвища працівників міліції, які
здійснювали затримання та ін.)
Для демонстрації позиції Європейського суду з питання тримання особи
у поліцейському відділку протягом більше доби без документальної реєстрації її затримання наведений витяг із його рішення по справі I.I. v. Bulgaria
(І.І. проти Болгарії від 09.06.2005, §87):
«…Навіть беручи до уваги той факт, що, напевне, заявник добровільно
з’явився для допиту…, та припущення, що до нього не застосовувались наручники, поміщення до камери для затриманих або інші засоби обмеження
під час його перебування в приміщенні поліції впродовж спірного періоду,
було б нереалістично припустити, що він був вільний залишити [поліцейську
дільницю], особливо, маючі на увазі те, що компетентні органи, вочевидь, розглядали його як затриманого та проводили слідчі дії в кримінальній справі,
яка була порушена наступного дня після його допиту 1 лютого 1998 року…
За таких обставин Суд робить висновок, що між 23–55 31 січня 1998 року та
15–30 2 лютого 1998 року заявник був позбавлений своєї свободи у розумінні
§1 статті 5.
І далі (§90): «. Навіть приймаючи те, що Болгарське законодавство, вочевидь, дозволяє невеликий проміжок часу між фактичним затриманням особи
та прийняттям постанови про його «попереднє затримання» уповноваженим
слідчим…, Суд не може не зауважити на той факт, що заявник залишався під
вартою приблизно тридцять дев’ять з половиною годин — впродовж яких
уповноважені органи порушили кримінальну справу проти нього та провели
різноманітні слідчі дії — без винесення будь-якої такої постанови.»
Наприкінці цього пункту зазначимо, що інколи затримання особи взагалі не реєструється («невизнане затримання»), але, у переважній більшості
таких випадків звільнення особи після її фактичного затримання поєднується із припиненням її переслідування органами дізнання, тому, за відсутності
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якихось особливих наслідків цього затримання, наприклад, отримання тілесних ушкоджень від застосування незаконних заходів фізичного впливу з боку
працівників міліції, проводити оскарження такого затримання зазвичай не
має практичного сенсу.

2.3. Перевищення граничних строків короткочасного затримання осіб
та неналежні умови їх тримання в ОВС
За загальним правилом ч. 1 ст. 263 КУпАП строк адміністративного затримання особи не може перевищувати 3 години, і він обчислюється з моменту доставляння порушника для складання протоколу.
Щодо граничних строків утримання інших категорій осіб в ОВС  (окрім
ІТТ), то на підставі чинного законодавства непросто зробити однозначну відповідь на це питання.
По-перше, правило обчислення строку затримання особи, підозрюваної
у вчиненні злочину, міститься в ст. 3 «Положення про порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину» (затв. Указом Президії
Верховної Ради СРСР від 13.07.1976 р. № 4203-IX) за яким, у загальному випадку, він обчислюється з моменту доставляння цієї особи в орган дізнання чи
до слідчого. Символічно, що порядок реалізації обмежень права на свободу
у незалежній демократичній державі Україна після прийняття її Конституції,
втрати чинності її перехідних положень щодо порядку арешту, тримання під
вартою та затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, і дотепер
визначається законодавчим актом колишнього СРСР. Але ж саме на це «Положення» є посилання в ст. 106-1 чинного КПК України.
За п. 6.6 Інструкції з організації роботи чергових частин розгляд обставин щодо будь-яких осіб, доставлених до чергової частини, проводиться
впродовж не більше трьох годин з моменту їх доставляння до чергової частини.
Відповідно до п.п. 9.1 п. 5.1 «Інструкції з організації роботи чергових частин» дозволяється утримувати в кімнатах для затриманих та доставлених
(КЗД) чергової частини ОВС підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які переховуються від дізнання, слідства чи суду, засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покарання, — на строки і в порядку, передбачені чинним законодавством. Проте за змістом ст. 139 КПК України передбачено повноваження на затримання обвинуваченого, якого розшукують
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та щодо якого обрано в якості запобіжного заходу у вигляді взяття під варту
протягом 24 годин, до надання прокурором санкції до його припровадження
по етапу до місця провадження слідства. В другому абзаці п.п. 9.1 п. 5.1 цієї
інструкції зазначено, що на підставі документів, що підтверджують статус цих
осіб, із резолюцією начальника міськрайліноргану внутрішніх справ можна
утримувати таких осіб в КЗД не більше 3 годин.
Трапляються випадки відповідно до п. 9.5 «Правил внутрішнього розпорядку в ІТТ органах внутрішніх справ» (затв. Наказом МВС  України від
02.12.2008 р. № 638) відмови в прийнятті затриманих осіб до ІТТ в разі наявності в них інфекційних захворювань, зокрема туберкульозу, і чергові частини ОВС вимушені утримувати таких осіб в КЗД міськрайлінорганів внутрішніх
справ продовж з порушенням встановлених граничних строків. Проте все ж
таки, основною причиною тримання осіб в ОВС (не у ІТТ) є прагнення співробітників органів кримінального переслідування отримати докази про причетність затриманої особи та/або інших осіб до вчинення злочину.
Однією із підстав для тривалого (понад 3 години) тримання осіб в міськрайлінорганах внутрішніх справ без переведення її в ІТТ, зокрема, у справах
про порушення правила обігу наркотичних засобів, є необхідність проведення дослідження заборонених речовин, і в таких випадках відповідно до
ч. 2 ст. 263 КУпАП особа, яка порушила правила обігу наркотичних речовин,
може бути затримана до 3 діб. Наприклад, якщо особа затримана у п’ятницю
у другій половині доби, то оскільки експертна установа не працює у вихідні,
така особа може утримуватись в ОВС аж до понеділка, до отримання результатів дослідження забороненої речовини. Наразі особи, щодо яких немає документів про їх затримання за підозрою у вчиненні злочину, взятті під варту
або адміністративний арешт, за чинними правилами МВС України не приймаються для їх тримання в ІТТ.
За ч. 4 ст. 263 КУпАП особи, які вчинили дрібне хуліганство, злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції та деякі інші
категорії правопорушників можуть утримуватись в ОВС до розгляду справи
суддею або начальником ОВС.
Таким чином, певні категорії осіб відповідно до норм законодавства можуть утримуватись в ОВС (не у ІТТ) набагато довше, ніж 3 години.
На підставі аналізу наведених норм щодо граничних строків тримання
осіб в ОВС можна зробити висновок, що осіб, затриманих в адміністративному порядку, в загальному випадку мають направляти до ІТТ не пізніше 3 годин з часу доставляння до чергової частини, а осіб затриманих за підозрою
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у вчиненні злочину — одразу після одержання протоколу про затримання
від особи, в провадженні якої перебуває справа (п. 6.6.7 Інструкції про організацію роботи чергової частини). Проте загальний час тримання осіб в ОВС 
(не у ІТТ), зокрема, поза межами приміщення чергової частини ОВС, залишається нормативно невизначеним, тому на аргументацію незаконності затримання в формі нереєстрації або несвоєчасної реєстрації затримання слід
використовувати практику Європейського суду.
Частиною 2 ст. 28 Конституції України встановлено заборону на застосування до будь-якої людини тортур, жорстокого, нелюдського або такого, що
принижує людську гідність, поводження. Подібна заборона міститься в ст. 3
Європейської конвенції.
Нормою ч. 5 ст. 5 Закону України «Про міліцію» та відповідним положенням п.п. 6.7.3 Інструкції про організацію роботи чергових частин передбачено
забезпечення осіб, які утримуються в КЗД чергової частини більше 3 годин,
триразовим гарячим харчуванням за встановленими нормами. Проте ці вимоги з харчування осіб, які утримуються у КЗД міськрайлінорганів внутрішніх
справ понад 3 години, на практиці не можуть бути реалізовані хоча б внаслідок відсутності відповідного фінансового (передбачення витрат на придбання продуктів харчування в кошторисах ОВС) та організаційного (персоналу та
умов для приготування їжі) забезпечення цих законодавчих положень.
Наразі КЗД  обладнані лише для короткочасного тримання в них осіб,
в них відсутні санвузли та спальні місця, та відповідно, не передбачена видача постільних речей. Затримані не виводяться на прогулянки. За відсутності
належних умов для тривалого тримання осіб в приміщеннях для затриманих
(КЗД) міськрайлінорганах внутрішніх справ випадки такого тримання межують з жорстоким, нелюдським або принижуючим гідність особи поводженням, залежно від тривалості та інших обставин утримання.
Таким чином, випадки утримання затриманих у таких приміщеннях понад 3 години за відсутності харчування, умов для сну, дотримання правил
особистої гігієни і т. і. є не лише формальним недотриманням вимог відповідних нормативних актів, але й порушенням ст. 28 Конституції України та ст. 3
Європейської конвенції.
Відповідно, у випадках утримання особи в ОВС (не у ІТТ) впродовж тривалого часу, виникають підстави для порушення питання про чинення тиску
на особу у вигляді поганого поводження з нею, свідомого погіршення його
фізичного стану і т. ін. з метою отримання від неї зізнання у скоєнні нею злочину або іншої потрібної працівникам міліції інформації.
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2.4. Затримання за вигаданою підставою («фальшивий арешт»)
Враховуючи використання хибної практики затримання осіб, фактично підозрюваних у вчиненні злочину, за вигаданою підставою, слід зазначити і про
положення параграфу 1(с) статті 5 Європейської конвенції, який передбачає
законне затримання осіб для запобігання поширенню інфекційних захворювань,
законне затримання психічно хворих, алкоголіків або наркоманів чи бродяг. До
речі, Конституційний Суд України рішенням від 29.06.2010 року № 17-рп/2010 визнав неконституційним передбачене абз. 8 п. 5 ст. 11 Закону України «Про міліцію»
прав міліції на затримання та тримання до 30 діб у спеціально відведених для
цього приміщеннях осіб, які затримані за підозрою у занятті бродяжництвом, навіть за вмотивованим рішенням суду. Таким чином, законодавство України дає
цій категорії осіб навіть більші гарантії права на свободу ніж Конвенція.
Найчастіше споживачі наркотиків затримуються в адміністративному
порядку за порушення правил обігу наркотичних засобів або психотроних
речовин (ст. 44 КУпАП), але у випадку, коли працівники міліції мають намір
затримати таку особу за наявності в них фактичної підозри у вчиненні іншого
злочину, в якості підстави можуть використовуватись також нібито вчинене
особою інше адміністративне правопорушення, зокрема злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції (ст. 185), дрібне хулігенство (ст. 173), розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява
в громадських місцях у п’яному вигляді (ст. 178).
Затримання за вигаданою підставою, в якості якої на практиці найчастіше використовується злісна непокора законному розпорядженню або вимозі
працівника міліції (ст. 185 КУпАП) зазвичай використовується перед наступним
переслідуванням особи у кримінальній справах про тяжкі або особливо тяжкі
злочини, не пов’язані із порушеннями правил обігу наркотичних засобів. Але
цей прийом може бути використаний і у справах проти споживачів наркотиків.
Європейський суд висловив свою позицію щодо невідповідності положенням статті 5 Конвенції затримання особи в адміністративному порядку та
тримання її в поліцейській дільниці під вигаданим приводом без реєстрації
затримання у справі Menesheva v. Russia (Менешева проти Росії, рішення від
09.03.2006) таким чином:
«§85. Суд зауважує, що на одному етапі свого затримання вона була
формально затримана за адміністративне правопорушення та, теоретично,
могла імовірно бути затримана на підставі статті 242 Адміністративного кодексу [Російської федерації — прим.авт.] до розгляду її справи суддею. Проте
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є очевидним, що дійсною причиною її доставляння до поліцейської дільниці
було змусити її надати інформацію по справі Л. та примусити її віддати ключі
від її квартири. Обвинувачення її в адміністративному правопорушенні було,
вочевидь, лише приводом для отримання можливості цього допиту.
§87. …Суд звертає увагу, що документи, які безпосередньо стосуються
початкового затримання заявниці та її нічного перебування в поліцейській
дільниці, згодом не змогли виявити… З цього випливає, що за двадцять чотири години після затримання заявниці не існує записів про те, хто була заявниця, які були підстави для її затримання та його очікуваний час. Навіть, якщо
припустити, що поліція мала наміром висувати обвинувачення за адміністративне правопорушення, це не звільняє їх від дотримання цих базових формальностей перед її затриманням. Цей факт сам по собі має розглядатися як
найбільш серйозний недолік, як це було з традиційної точки зору Суду, що
невизнане затримання особи є повним запереченням фундаментально важливих гарантій, що містяться в статті 5 Конвенції та виявляє найбільш серйозне порушення цього положення. Відсутність записів з таких питань як дата,
час та місце затримання, ім’я затриманого, підстави затримання та ім’я особи,
яка його здійснила, має розглядатись як несумісне з вимогами законності та
з самою метою статті 5 Конвенції…»

2.5. Порушення закону при адміністративному затриманні особи
2.5.1. Застосування послідовних адміністративного та кримінально-процесуального
затримань
В ОВС подекуди використовується практика використання послідовного
застосування адміністративного затримання осіб та затримання за підозрою
у скоєнні злочину. В таких випадках затримана в адміністративному порядку
особа фактично з-під варти не звільнюється (хоча в протоколі адміністративного затримання та в книзі обліку осіб, які доставлені до чергової частини, вносять
запис про звільнення особи), а при прийнятті рішення про порушення кримінальної справи така особа передається під контроль слідчому, який проводить
з нею відповідні слідчі дії. Тобто особа продовжує утримуватись під вартою в тому ж самому ОВС, але вже у статусі підозрюваного у вчиненні злочину, на підставі протоколу про затримання особи за підозрою у вчиненні злочину.
Особливої актуальності питання застосування такого «подвійного» затримання особи набуває, коли воно відбувається у п’ятницю або передсвятковий
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день, і висновок фахівця-хіміка щодо властивостей вилученої у особи речовини неможливо отримати в цей день. В разі, якщо така особа буде у стані адмі
ністративного затримання до понеділка, коли і має сплинути передбачений
ч. 3 ст. 29 Конституції України 72-годинний максимальний строк тимчасового
тримання особи під вартою без мотивованого рішення суду, передбаченого
ч. 2 цієї статті, зазвичай, буде перебільшений.
Параграф 3 статті 5 Європейської конвенції встановлює обов’язок невідкладного доставляння до судді кожної заарештованої або затриманої
відповідно до §1 (с) цієї статті особи. Тому, навіть у випадку, коли спочатку
існували підстави для адміністративного затримання особи, а під час адмі
ністративного затримання виникли підстави для затримання за підозрою
у вчиненні злочину, це не може бути приводом для зволікання з доставлянням особи до судді після його затримання за підозрою у скоєнні злочину,
оскільки пар.3 статті 5 Європейської конвенції не передбачає затримку у доставлянні до судді в разі зміни правових підстав затримання особи — правової класифікації за національним законом. До того ж, в §1 (с) та §3 статті 5
Конвенції йдеться про правопорушення в широкому значенні, яке охоплює
поняття як «адміністративне правопорушення», так і «злочин».
Таким чином, виходячи із положень ст. 5 Конвенції, обидва такі послідовні затримання, які безперервно слідують одне за одним, утворюють єдине
триваюче позбавлення волі у вигляді тримання під вартою в ОВС, починаючи
від моменту початку адміністративного затримання і закінчуючи моментом
доставляння особи до судді.
Слід зауважити, що Конституцією України тимчасове тримання особи під
вартою без мотивованого рішення суду передбачено лише у разі нагальної
потреби попередити злочин або припинити його, при тому, що відповідно
до законодавства «злочин» та «адміністративне правопорушення» — це різні правові категорії, які визначені в окремих законодавчих актах, відповідно,
у КК України та КУпАП.
Параграф 1 статті 5 Конвенції встановлено заборону на позбавлення
волі особи інакше, як у випадках і в порядку, встановленому законом.
Таким чином, тримання особи, що вчинила адміністративне правопорушення, під вартою без рішення суду, суперечить положенням
ст. 29 Конституції України, а відповідно, і §1 статті 5 Конвенції. Але ставити
питання в українських судах про незаконність адміністративного затримання
особи на підставі його невідповідності положенням ст. 29 Конституції України
є марною тратою часу (у всякому разі, до ухвалення рішення про таке пору-
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шення статті 5 Конвенції Європейським судом), оскільки адміністративне затримання передбачено КУпАП, і вирішувати питання про відповідність його
положень Конституції України належить до виключної компетенції Конституційного суду України.
Тим не менше, виходячи із зазначених в цьому пункті міркувань, в кожному випадку «подвійного» затримання особи в адміністративному та кримінально-процесуальному порядку з перевищенням граничного строку тримання під вартою, передбаченого ст. 106 КПК України (72 години), є підстави
для оскарження незаконності затримання особи в порядку і на підставі ч. 7
ст. 106 КПК України.
2.5.2. Інші порушення при застосуванні адміністративного затримання особи
Слід окремо зазначити, що застосування адміністративного затримання
особи, навіть за умови дотримання його процедури, передбаченої законом,
часто є, само по собі, незаконним.
1.	Якщо працівники міліції здійснили фактичне затримання (фізичний
захват) особи за наявності явних підстав для підозри у вчиненні нею
кримінального злочину, зокрема, коли кількість забороненої речовини вочевидь для працівників міліції, набагато перевищує встановлений законодавством невеликий розмір (про який йдеться в ст. 44
КУпАП), то в такому випадку мало б бути застосовано затримання
за підозрою у вчиненні злочину на підставі ст. 106 КПК України, а не
адміністративне затримання особи.
2. У разі, якщо наявні дані про збут (замах на збут) забороненої речовини, то незалежно від її кількості такі дії особи можуть бути
кваліфіковані лише як кримінальний злочин, а не як адміністративне правопорушення, оскільки ст. 44 КУпАП передбачає відповідальність за незаконні дії з наркотичними речовинами та психотропними засобами, вчинені без мети збуту.
3. Також слід мати на увазі, що ст. 44 КУпАП передбачена відповідальність за незаконні операції з наркотичними засобами або психотропними речовинами. Відповідно, за вчинення незаконних операцій з прекурсорами передбачена лише кримінальна відповідальність, зокрема, за ст. 317 КК України. Таким чином, якщо речовина
завідомо для працівника міліції, який затримує/доставляє до ОВС 
особу, є прекурсором, наприклад перманганат калію, або сірчана
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кислота, то немає підстав для початку провадження у справі про
адміністративне правопорушення.
4.	Явно незаконним буде складання протоколу адміністративного затримання в разі, коли воно проводиться після оперативної закупівлі. Адже, саме в зв’язку з наявністю інформації про намір певної
особи скоїти злочин — здійснити збут заборонених речовин, відповідальність за що передбачена ст. 307 КК України, проводиться
цей оперативно-розшуковий захід. Звичайно, в разі наявності підстав, передбачених ч. 1 ст. 106 КПК України має бути здійснено саме
кримінально-процесуальне затримання, тобто складений протокол затримання особи за підозрою у вчиненні злочину відповідно
до ч. 3 ст. 106 КПК України, а також на підставі ч. 3 ст. 184 КПК України
здійснений обшук цієї особи.
Отже, застосування адміністративного затримання особи у всіх зазначених вище випадках не буде ґрунтуватись на законі, оскільки наявні підстави
для затримання особи за підозрою у скоєнні злочину.
Очевидно, що права особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину,
чітко визначені зокрема, ч. 2 ст. 43-1 КПК України, і за обсягом є набагато більшими, ніж у затриманих в адміністративному порядку. В КУпАП для особи,
затриманої в адміністративному порядку, передбачено лише право на оскарження затримання (ст. 267 КУпАП), тому для визначення обсягу прав, передбачених для таких осіб, доводиться звертатися до загальних норм ч.ч. 5–8
ст. 5 Закону України «Про міліцію» (в якій використовується загальний термін
«затримані особи»), найважливішими із яких є право захищати свої права та
інтереси особисто або за допомогою захисника та, в разі заявлення вимоги
про залучення захисника, не давати будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника.
Тому застосування щодо особи в таких випадках адміністративного затримання замість затримання за підозрою у вчиненні злочину слід розглядати під тим кутом зору, що це істотно обмежило її право на захист. Отже,
в такому разі наявні підстави як для постановки питання про порушення
права на захист, так і для оскарження такого затримання як незаконного, як
завжди, з метою наступного заперечення доказів, отриманих під час такого
затримання, як одержаних незаконним шляхом.
Окремо можна зазначити, що особи, затримані за підозрою у скоєнні
злочину, після проведення невідкладних слідчих дій направляються до ІТТ,
а затримані в адміністративному порядку утримуються в приміщенні того
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ОВС, куди вони були доставлені(оскільки чинними нормативними документами МВС  України не передбачено приймання адімнзатриманих до ІТТ). За
відсутності організаційних умов та фінансових коштів для забезпечення затриманих осіб харчуванням в приміщеннях райміськлінорганах внутрішніх
справ за рахунок держави, а також нормальних умов для сну, в разі тримання адмінзатриманих в таких умовах виникають підстави для оскарження дій
органів дізнання в плані чинення тиску на особу з метою отримання від неї
зізнання у вчиненні злочину шляхом поганого поводження з нею.
В додатках 1–5 наведені приклади скарг на незаконність затримання
особи у випадках найбільш поширених випадків порушень закону.
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РОЗДІЛ 3
Реалізація права мати захисника у кримінальній справі
3.1. Законодавство, яке визначає та гарантує право на захист
Право особи на захист від обвинувачення передбачено ч. 2 ст. 63 Конституції України і охоплює низку процесуальних прав, передбачених КПК України, наявність яких, власне, і створює умови для дотримання в ході кримінального провадження його основних принципів: змагальності сторін, презумпції невинуватості особи, привілеї від самовикриття тощо.
В КПК України є декілька положень, які зобов’язують особу, яка здійснює
провадження у справі, не лише роз’яснити підозрюваному, обвинуваченому,
підсудному до першого допиту його право мати захисника (ст. 21), а й забезпечити можливість здійснення нього цього права (ч. 1 ст. 47, ст. 53). Хоча
обов’язок окремо роз’яснити підозрюваному, обвинуваченому, підсудному,
в разі відсутності у них коштів, їх право мати захисника за призначенням
прямо не записано в КПК України, це випливає як із змісту його ст. 21 та ст. 47,
так і з положення §3с ст. 6 Європейської конвенції та практики Європейського суду.
Напевне, практично найважливішою складовою права на захист є право
мати захисника, з питань реалізації якого є наступні міркування.
Відповідно до ч. 4 ст. 44 КПК України захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого допускається до участі
у справі на будь-якій стадії процесу. Таким чином, з моменту визнання особи
підозрюваним чи обвинуваченим особа має право мати захисника.
Згідно зі ст. 43-1 підозрюваним визнається особа, затримана за підозрою
у вчиненні злочину, або до якої застосовано запобіжний захід до винесення
постанови про притягнення її як обвинуваченого. Відповідно, затримана
особа має право мати захисника з моменту її затримання, яким, відповідно
до зазначеного у п. 2.3 Рекомендацій норм законодавства визнається не час
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початку складання протоколу про затримання, а момент доставляння особи
до органу дізнання або до слідчого.
Частини 5 та 8 ст. 5 Закону України «Про міліцію» встановлено обов’язок
міліції забезпечувати затриманим та заарештованим особам право користуватися правовою допомогою захисника, а відповідно до ч. 6 цієї статті в разі
заявлення такими особами усної або письмової вимоги про залучення захисника працівники міліції не мають права вимагати від них надання будь-яких
пояснень або свідчень до прибуття захисника. Оскільки в цих нормах немає
будь-яких застережень щодо виду затримання, дія цих положень закону поширюється на випадки затримання осіб як в адміністративному, так і кримінально-процесуальному порядку.
Положення законодавства щодо обов’язку міліції роз’яснення затриманим особам, відповідно до ч. 8 ст. 5 Закону України «Про міліцію», їхні
права, визначені Конституцією (ст.ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62 і 63) та Законами
України, жодним чином не забезпечують їх виконання на практиці. Така ситуація обомовлюється, зокрема, тим, що в умовах перебування затриманої
особи під вартою, за відсутності будь–яких очевидців обставин спілкування
з нею працівників міліції, окрім самих цих працівників, дуже складно дове
сти факт заявлення затриманою особою вимоги про залучення захисника,
про неповідомлення захисника про її затримання (що передбачено ч. 5 ст. 5
Закону України «Про міліцію»), бажання не давати пояснень або свідчень,
нероз’яснення особі її процесуальних прав до відібрання від неї зізнання
у будь-якій формі.
За таких умов, коли сама затримана особа практично позбавлена можливості за власною ініціативою здійснити своє бажання мати захисника та побачення з ним до першого допиту або відбирання пояснень, реалізація цього
права особи можлива лише за допомогою «ззовні».
Конституційний Суд України у рішенні від 30 вересня 2009 року № 23-рп/
2009 надав тлумачення щодо передбаченого ст. 59 Конституції України права
на правову допомогу, за яким особа під час допиту її як свідка в органах дізнання, досудового слідства чи дачі пояснень у правовідносинах з цими та іншими
державними органами має право на правову (юридичну) допомогу від обраної
за власним бажанням особи в статусі адвоката або від іншої особи, якщо щодо
цього не встановлено обмежень законами України.
Це рішення Конституційного Суду України позбавило працівників правоохоронних органів можливості посилатись на нібито непередбаченість
українським законодавством права особи на правову допомогу до надання
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особі правового статусу в кримінальному провадженні (підозрюваного, обвинуваченого), та, відповідно, надало додаткові гарантії для реалізації прав
осіб на захист.
Законом України від 01.07.2010 р. № 2395-VI внесено зміни до ст. 44 КПК
України, відповідно до цих змін свідок має право на захисника під час допиту чи проведення інших слідчих дій за своєю участю. Захисник свідка може
запрошуватися ним самим, його законним представником, а також іншими
особами на його прохання чи за його згодою (п. 4-1 ч. 1 ст. 69-1 КПК), тобто
в такому ж порядку, як і захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного (ч. 1 ст. 47 КПК України). Враховуючи той факт, що часто особи, які фактично підозрюються у вчиненні злочинів, допитуються в якості свідків, ці зміни
до Кримінально-процесуального законодавства є великим кроком вперед
в плані нормативного забезпечення права на захист.
Таким чином, в Україні немає законодавчих перешкод для отримання будь-якими особами правової допомоги у правовідносинах з органами
кримінального переслідування, незалежно віх їх процесуального статусу або
відсутності такого. Тому навіть в разі, якщо щодо особи, доставленої до ОВС,
протокол затримання не складався, а вона вважається «запрошеною», наявні
достатні правові підстави для заявляння вимоги про залучення до участі захисника при її допиті або при її опитуванні (відібранні пояснень).

3.2. Проблеми реалізації права мати захисника та рекомендації з їх
подолання
Звісно, найкращі умови для захисту у кримінальній справі створюються,
коли захисник допускається до участі у справі з першого передбаченого для
цього законом моменту.
Згідно із ч. 1 ст. 47 КПК захисник запрошується підозрюваним, обвинуваченим, підсудним, засудженим, їх законними представниками, а також за
проханням чи згодою підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого — іншими особами. Наразі особа, яка проводить дізнання, слідчий, суд
зобов’язані надати затриманому допомогу у встановленні зв’язку із захисником або особами, які можуть запросити захисника.
Виходячи із цієї норми обов’язок із встановлення зв’язку затриманої особи у особи чи органу, які здійснюють провадження у справі, передбачений не
лише відносно захисника, а й інших осіб, які можуть його запросити. Практично

34

Розділ 3.

Реалізація права мати захисника у кримінальній справі

виконання цього положення закону, особливо відносно «інших осіб», є винятком, крім справ, в яких участь захисника є обов’язковою.
Відомо, що найбільші труднощі із реалізацією права на захист виникають
у особи при її затриманні та наступній «роботі» з нею під час тримання особи під вартою в ОВС його співробітників, направленій на одержання від неї
зізнання та інших доказів про причетність її самої та/або інших осіб до злочинної діяльності, або інформації про наявність таких доказів. Природно, що
працівники органів кримінального переслідування не лише в Україні, а й в інших країнах, прагнуть в цей період провадження не допустити отримання затриманою особою правову допомогу. З цією метою застосовуються численні
заходи, найчастіші з яких такі:
— неповідомлення рідних про затримання особи у встановлений законом час;
— неповідомлення затриманої особи про право мати захисника,
в т. ч. про право мати безоплатного захисника за призначенням за
відсутності у затриманої особи коштів для запрошення захисника;
— відбирання від затриманої особи заяви про небажання мати захисника та намір захищатися самостійно шляхом обману, обіцянки піти
на поступки затриманій особі під час її кримінального переслідування, погроз або застосування фізичної сили;
— зволікання із допуском у справу в якості захисника адвоката або
іншого фахівця в галузі права, яка уклала угоду з рідними затриманої особи та явилася до ОВС, де утримується затримана особа, з наміром вступити у справу:
•
неправдивого повідомлення черговою частиною або іншими
посадовими особами ОВС  про відсутність затриманої особи
в даному ОВС;
•
ненадання інформації про посадову особу, під контролем якої
перебуває затримана особа, або не сприяння встановленню
зв’язку з нею (зазначення про її відсутність в ОВС  внаслідок
виїзду на невизначений час, зазначення неправильних номерів
телефонів і т. ін.);
•
зволікання канцелярією та/або черговою частиною у прийманні або відмова у прийманні заяви про допуск до участі у справі
в якості захисника;
•
«затягування часу» посадовою особою, під контролем якої перебуває затримана особа, або іншою особою під різними ви-
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гаданими приводами, часто з одночасним оформленням відповідних матеріалів (протоколів, пояснень, явки з повинною
тощо), що містять докази причетності затриманої особи до злочинної діяльності;
•
повідомлення про вивезення затриманої особи з ОВС для проведення якихось дій з її участю або, навпаки, повідомлення про
невідкладний допуск захисника до участі у справі з одночасним
вивезенням затриманої особи з ОВС для проведення, зокрема,
відтворення обставин та обстановки події без участі захисника;
— відбирання від затриманої особи заяви про відмову від захисника,
запрошеного рідними затриманої особи.
За наявності зазначених труднощів з допуску в якості захисника затриманої особи, особливо до отримання від неї необхідних співробітникам органу кримінального переслідування даних, підписів під зізнанням у вчиненні
злочину тощо, особі, яка прагне бути допущеною в якості захисника затриманої особи (адвокату), треба вдаватися до відповідних активних дій.
Якщо адвокат, який уклав угоду з рідними затриманої особи, явився до
ОВС  в робочий час його діяльності, та перші його спроби увійти в контакт
з посадовою особою, під контролем якої перебуває затримана особа, не дали результату, доцільно одразу вимагати проведення особистого прийому
з представником керівництва ОВС, який має здійснювати його в цей день
відповідно до графіку (або іншою особою, в разі відсутності такого на місці),
який є у фойє кожного ОВС. На особистому прийомі треба передати заяву
про допуск до участі у справі в якості захисника, вимагати невідкладного
встановлення зв’язку адвоката з такою посадовою особою тощо (приклад
такої заяви наведений в додатку 6).
Якщо заяву про допуск у справу в ОВС  приймати відмовляються, особистий прийом у цей час не проводиться, а спроби встановити зв’язок із посадовою особою, під контролем якої перебуває затримана особа, були безрезультатними, можливо, залежно від рішучості адвоката та бажання рідних
затриманої особи, вдатися до наступних дій:
— зателефонувати у підрозділи по роботі з особовим складом або/та
внутрішньої безпеки управління МВС  України обласного рівня, а,
залежно від ситуації, і на телефон довіри або інший телефон МВС 
України. Номери таких телефонів також є у фойє кожного ОВС;
— на підставі п.п. 3.6.1 Інструкції з організації роботи чергової частини
звернутися до оперативного чергового із зверненням (скаргою) на
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відмову працівників ОВС районного рівня у допуску захисника до
управління МВС України міського або обласного рівня, який має забезпечувати отримання кореспонденції, у тому числі від громадян,
яка надходить до них у неробочий час, святкові і вихідні дні, з проханням терміново доповісти про неї відповідальному від керівницт
ва ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ, для прийняття рішення;
— надіслати термінову телеграму на ім’я прокурора області (транспортного прокурора — якщо особа затримана транспортними
ОВС) та/або начальника управління МВС  України обласного рівня
(управління МВС  України на транспорті) з повідомленням про затримання особи, порушення її права на захист: перешкоджання
допуску захисника, проведенню його конфіденційного побачення
із затриманою особою тощо;
— зателефонувати на лінію «102» і подати усну заяву про скоєний злочин — порушення права затриманої особи на захист у формі створення перешкод для вступу захисника у справу.
В разі, якщо рідні затриманої особи уклали угоду з адвокатом на захист
затриманої особи, треба на підставі ч. 1 ст. 47 КПК України вимагати надання особою, під контролем якої перебуває затримана особа, можливостей
для встановлення зв’язку між нею та адвокатом, тобто надати їм зустріч для
з’ясування згоди затриманої особи мати його своїм захисником.
Звичайно, щоб заявляти вимогу про надання особі захисника, треба наперед мати певні відомості про обставини фактичного затримання особи: що
за людиною приїздили додому працівники міліції, хтось бачив, як її затримували, доставляли до ОВС і т. ін.
Навіть у разі, якщо особа, під контролем якої перебуває затримана особа, погодиться надати їй побачення з адвокатом (фахівцем в галузі права) для
з’ясування її бажання мати його своїм захисником, треба мати на увазі, що
і в такому випадку існує реальна вірогідність того, що безпосередньо перед
цим побаченням затриманій особі можуть погрожувати застосуванням (продовженням застосування) незаконних засобів фізичного впливу в разі, якщо
вона не відмовиться мати адвоката (фахівця в галузі права) своїм захисником.
Тому існує реальна загроза, що така затримана особа буде висловлювати відмову від захисника.
З метою вирішення цієї проблеми можна порекомендувати, по-перше,
щоб у безпосередній близькості із затриманою особою не було оперативних
працівників міліції, особливо, тих, які «працювали» з нею під час або після за-
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тримання. По-друге, слід забезпечити, щоб зустріч із затриманою особою була
в конфіденційних умовах. Зокрема, якщо працівники міліції скажуть, що в ОВС 
немає приміщення для цього, можна нагадати, що в кожному ОВС відповідно
до наказу МВС України від 18.12.2003 р. № 1561 «Про затвердження Положення
про проведення слідчих дій та інших заходів в підрозділах та органах внутрішніх справ» має бути таке приміщення (див. розд.6 цих Рекомендацій).
Слід мати на увазі, що право на конфіденційне побачення без обмеження
їхньої кількості та тривалості розповсюджується на всі місця тримання особи
під вартою, зокрема, в разі необхідності надання затриманій особі медичної
допомоги в умовах стаціонару, на заклади охорони здоров’я.
Необхідно знати основні положення ст. 44 КПК України щодо допуску захисника у справу.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 44 КПК України в якості захисників допускаються:
— адвокати;
— інші фахівці в галузі права, які за законом мають право на надання
правової допомоги особисто або за дорученням юридичної особи;
— близькі родичі обвинуваченого, засудженого, виправданого, його
опікуни та піклувальники.
Важливо знати, що всі захисники в т. ч. і так звані «громадські захисники», в якості яких допускаються близькі родичі особи, мають абсолютно однакові права, які передбачені частиною 2 статті 48 КПК України, і тому можуть
користатися ними на свій розсуд, в т. ч. на підставі пункту 13:
— запитувати та отримувати документи або їхні копії від громадян та
юридичних осіб;
— ознайомлюватись на підприємствах, установах, організаціях з документами, окрім тих, тайна яких охороняється законом;
— отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують
спеціальних знань;
— опитувати громадян.
На практиці найбільші проблеми із допуском в якості захисників існують
для фахівців в галузі права — не адвокатів, підставою для чого є як положення ч. 2 ст. 44 КПК України про те, що фахівці в галузі права (окрім адвокатів)
допускаються в якості захисників в разі передбачення в законі права на надання ними правової допомоги (а такого закону не існує), та відповідна позиція Верховного Суду України, висловлена ним у Постанові його Пленуму від
24.10.2003 р. № 8 «Про застосування законодавства, яке забезпечує право на

38

Розділ 3.

Реалізація права мати захисника у кримінальній справі

захист у кримінальному судочинстві». В п. 5 цієї постанови зазначено, що при
вирішенні питання про наявність у фахівців у галузі права повноважень на
здійснення захисту в кримінальній справі належить також з’ясовувати, яким
саме законом їм надано право брати участь у кримінальному судочинстві
як захисникам, а також визнано правильною практику тих судів, які за відсутності спеціального закону не допускають таких фахівців до здійснення
захисту в кримінальних справах. Але так чи інакше, чимало фахівців в галузі
права — не адвокатів, добиваються допуску до участі у кримінальній справі
в якості захсників та успішно здійснюють захист осіб, і серед них члени правохахисних організацій, на підстаі доручень цих організацій.
Також треба пам’ятати, що близькі родичі допускаються до участі у справі
в якості захисників з моменту пред’явлення обвинуваченому для ознайомлення матеріалів досудового слідства. Таким чином, навіть за відсутності
коштів для запрошення адвоката обвинувачений може заздалегідь подати
клопотання про допущення свого близького родича до участі у справі в якості
його захисника одразу після закінчення досудового слідства, і таким чином
реалізувати своє право на ознайомлення з матеріалами справи за участю захисника. Це надасть можливість близькому родичу отримати статус захисника обвинуваченого та ознайомитись з матеріалами справи до направлення
кримінальної справи до суду, що значно покращує умови для захисту.
Приклад заяви про допуск захисника — близького родича обвинуваченого наведений у додатку 7.

3.3. Положення Європейської конвенції та позиція Європейського суду
щодо дотримання права обвинуваченого користуватися юридичною
допомогою захисника
Право особи на захист, гарантоване §3 ст. 6 Європейської конвенції,
є однією із складових передбаченого цією статтею права кожного на справедливий судовий розгляд і включає в себе, щонайменше, такі права обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення на захист:
a) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою
про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього;
b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту;
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх
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коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати таку
допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя;
d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали,
а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих
умовах, що й свідків обвинувачення;
e) якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або не розмовляє нею, — одержувати безоплатну допомогу перекладача.
Таким чином, за Європейською конвенцією право на захист включає
цілу низку прав обвинуваченого, в т. ч. тих, що дають можливість реалізації
принципів змагальності та рівності сторін в процесі.
Перевірка дотримання права на захист в практиці наших судів полягає,
головним чином, у з’ясуванні номінальної наявності захисника у справах,
у яких участь захисника є обов’язковою (ст. 45 КПК України), наявності протоколів роз’яснення процесуальних прав особі, яка переслідується кримінальним порядком та наявності її підписів в цих протоколах або наявність заяви
особи про «бажання захищати себе самостійно», а також записів про формальну присутність захисника при проведенні слідчих дій з цією особою.
Європейський суд показав інший підхід щодо дотримання права особи
мати захисника у двох наступних справах проти України:
Yaremenko v. Ukraine (Яременко проти України, рішення від 12.09.2008), §90:
«Суд зауважує: той факт, що кожен із двох інших захисників, які представляли заявника, бачив його лише один раз і тільки під час допиту і що до
допиту ніхто з них із заявником не бачився, найімовірніше свідчить про символічний характер їхніх послуг.».
Цей факт став однією із підстав для визнання ним порушення права заявника на захист, гарантованого §3(c) статті 6 Конвенції.
Shabelnik v. Ukraine (Шабельник проти України, рішення від 19.02.2009):
«53. Далі Суд повторює, що, хоча право кожного обвинуваченого
у вчиненні кримінального правопорушення на ефективний захист з боку
адвоката — який, у разі потреби, може бути призначений офіційно — не
є абсолютним, воно становить одну з основоположних засад справедливого судового розгляду… Крім того, вимоги статті 6 можуть також бути застосовними ще до того, як справу передано на розгляд суду, і тією мірою, якою
недотримання таких вимог на самому початку може серйозно позначитися
на справедливості відповідного судового розгляду… Спосіб застосування
пункту 1 і пункту 3(с) статті 6 на етапі слідства залежить від особливостей
відповідного провадження та фактів конкретної справи. Згідно зі статтею 6,

40

Розділ 3.

Реалізація права мати захисника у кримінальній справі

як правило, вже на початку поліцейських допитів обвинуваченому має надаватися можливість користуватися допомогою захисника. Права захисту
будуть в принципі непоправно порушені, якщо при засудженні його судом
використовуватимуться викривальні показання, отримані під час допиту
без присутності захисника…
58. Суд повторює, що, зокрема, у випадках, коли йдеться про позбавлення свободи, інтереси правосуддя вимагають забезпечення юридичного представництва… Крім того, Суд зазначає, що українське законодавство передбачає обов’язкове представництво захисником інтересів осіб, яким у випадку
засудження судом загрожує довічне ув’язнення. Саме в такій ситуації опинився заявник, адже, коли йому вже було пред’явлено обвинувачення у вчиненні
вбивства, пред’явлення обвинувачення у другому вбивстві означало, що йому
могло загрожувати довічне ув’язнення… Суд вважає, що в зазначений період
інтереси правосуддя вимагали юридичного представництва заявника».
Таким чином, Європейський суд, на відміну від національних судових
органів, не задовольняється наявністю формальних ознак додержання права
особи мати захисника в кримінальній справі, а ретельно вивчає суттєві обставини реалізації цього права і визначає відповідність процедур при здійсненні провадження у справі в національних органах гарантіям права на захист,
встановленим Конвенцією. Цю позицію Європейського суду треба використовувати для аргументації порушення права осіб на захист при провадженні
у кримінальних справах в судах України.
Взагалі, за практикою Європейського суду, право особи на захист, тлумачиться в самому широкому сенсі, наприклад, як у рішенні по справі Atlan
v. The United Kingdom (Атлан проти Сполученого Королівства, рішення від
05.11.2002, § 43):
«…має бути розглянуто, чи було дотримано право на захист, зокрема,
чи була заявникові надана можливість оспорювати достовірність доказів та
заперечувати проти їх використання, так само, як і можливість допитувати
будь-яких важливих свідків; чи було добровільним зізнання, зроблене заявником під час його опитування, не було провокації злочину та заявник не був
під примусом під час надання цього зізнання…; а також якість доказів, включаючи те, чи викликають обставини, за яких вони були отримані, сумніви щодо їхньої достовірності або точності…».
Більш докладно питання використання практики Європейського суду
з прав людини щодо дотримання положень ст. 6 Конвенції будуть викладені
у розд. 13 цих Рекомендацій.
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3.4. Проведення процесуальних дій з наркозалежними особами, які перебувають у стані наркотичного сп’яніння або абстиненції
Трапляються випадки, коли в рапортах працівників міліції міститься інформація про те, що затримана особа перебуває у стані наркотичного сп’я
ніння, до того ж, це може також підтверджуватись результатами наркологічного огляду такої особи, проведеному за ініціативою працівників міліції після
її затримання.
Не потребує доведення, що надійність інформації, отриманої від особи,
яка перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння істотно відрізняється від тієї, що отримана у тверезої людини. Напевне тому час затримання особи, яка перебуває у стані сп’яніння відповідно до ч. 5 ст. 263 КПК України
обчислюється з моменту її витвереження, а на практиці випадки офіційного
допиту осіб, які перебувають в стані сп’яніння, є скоріше виключенням.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 45 КПК України у справах, в т. ч. про злочини осіб,
які внаслідок своїх фізичних або психічних вад (німі, глухі, сліпі і т. ін.) не можуть реалізувати своє право на захист, участь захисника є обов’язковою. Уявляється, що під час наркотичного сп’яніння або абстиненції особа тимчасово
перебуває в такому стані, в якому вона має такі психічні вади, які не дозволяють їй самостійно реалізувати своє право на захист, як в інтелектуальному так
і у вольовому плані. Відповідно, є підстави вважати, що проведення будь-яких
процесуальних дій з особою, яка перебуває в стані сп’яніння, за відсутності її
захисника, є порушенням її права на захист. Тому в разі підписання в такий період затриманою особою заяви про відмову від захисника і бажання захищати
себе самостійно може, а за необхідності, повинно заперечуватись стороною
захисту як зроблене за наявності вад у волевиявленні особи.
В такому разі, якщо звичайне заперечення проти доказів, отриманих від
особи у стані наркотичного сп’яніння, не приймається до уваги особою, яка
здійснює провадження у справі, можна порекомендувати заявити клопотання про проведення судово-психіатричної експертизи такої особи на предмет
визначення її здатності до повноцінної розумової діяльності, в т. ч. правильно сприймати зовнішню інформацію та адекватно реагувати на неї, зокрема
правильно сприймати питання, аналізувати отриману інформацію та робити
висновки; а також ступеню здатності керувати своїми діями під час її перебування у стані наркотичного сп’яніння або абстиненції.
Окремо зупинимось на такому специфічному для наркозалежних осіб
способі психічного тиску права на захист, як відібрання від них пояснень
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або свідчень у час, коли вони перебувають в у стані абстиненції. Не потребує доведення, що проведення процесуальних дій із особою, яка перебуває
в хворобливому стані, як фізичному, так і психічному, характерними для стану
абстиненції, само по собі є порушенням права на захист, оскільки хвора людина неспроможна повноцінно виконувати будь-яку справу, в даному випадку,
захищати себе. Отже в таких випадках завжди є підстави ставити перед судом
питання про визнання доказів, отриманих від особи в період її перебування
в стані абстиненції за відсутності її захисника, отриманими незаконним шляхом. Звичайно, за наявності захисника у особи, що перебуває у стані абстиненції, логічно припустити, що ним буде заявлено клопотання про відкладення проведення процесуальних дій з такою особою до її одужання.
Наприкінці цього підрозділу зазначимо, що в розділі «Якість досудового слідства» узагальнення «Судова практика щодо вирішення питання про
речові докази, передачу в дохід держави грошей, валюти, цінностей, іншого
нажитого злочинним шляхом майна або такого, що було об’єктом злочинних
дій» (підготовлено суддею Верховного Суду України В.І. Косарєим та ін.) надалі — «Узагальнення Верховного Суду у справах про наркотики» зазначено,
що трапляються випадки, коли в конкретної особи вилучають наркотичний
засіб, однак органи досудового слідства допитують цю особу як свідка, порушуючи таким чином її право на захист. Вочевидь, що оскарження такого
порушення згодом може бути використано на доведення незаконності отримання частини доказів обвинувачення, отриманих з таким порушенням
закону.



http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/BD7195EDFAF8D76DC22577C70042A002?OpenD
ocument&CollapseView&RestrictToCategory=BD7195EDFAF8D76DC22577C70042A002&
Count=500&
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РОЗДІЛ 4
Застосування до затриманих осіб незаконного
психічного та фізичного впливу
В ч. 2 ст. 22 КПК Україні міститься заборона домагатись показань обвинуваченого та інших осіб, які приймають участь у справі, шляхом насильства,
погроз або інших незаконних заходів, що відповідає загальній забороні, встановленій ч. 2 ст. 28 Конституції України на застосування тортур, жорстокого,
нелюдського або такого, що принижує людську гідність, поводження.

4.1. Використання вразливого стану наркозалежних осіб для отримання від них доказів злочинної діяльності
Найчастіше психічне насильство працівниками органів дізнання застосовується в формі погроз. До правозахисних організацій надходять численні
повідомлення від споживачів наркотиків, які перебували у стані абстиненції
під час їх тримання в ОВС, про застосування до них працівниками міліції тиску у формі обіцянки полегшити їхні страждання шляхом надання їм відповідних речовин в обмін на зізнання у вчиненні злочину. В загальному випадку
довести факт застосування працівниками міліції психічного насильства до
осіб в ході їх кримінального переслідування практично неможливо.
Проте у випадках використання специфічного психічного тиску на
наркозалежних осіб, які перебувають у стані абстиненції, що розглядались
в пункті 3.4 цих Рекомендацій, ставити перед судом питання про незаконність отримання доказів можливо за наявності даних про факт перебування особи у стані абстиненції під час проведення певних процесуальних дій.
Такими доказами можуть бути, зокрема, результати медичного огляду таких осіб лікарем-наркологом, який може бути проведений як за ініціативою
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працівників міліції, так і за клопотанням самої особи (її захисника), рапорти
працівників міліції тощо.

4.2. Оскарження випадків застосування заходів незаконного фізичного впливу на затриманих осіб
Питання оскарження застосування співробітниками органів кримінального переслідування незаконного фізичного насильства (побиття, тортур
тощо) є одним із найскладніших з огляду як на відому із практики дуже малу
позитивну перспективу такого оскарження, так і неприпустимості погіршення становища особи, коли вона продовжує залишатись в місцях тримання
під вартою, в умовах існування реальної загрози повторення незаконних дій
з боку працівників міліції. На це питання не може бути однозначної відповіді,
і воно вирішується у кожному випадку на підставі ретельного аналізу конкретних обставин застосування таких незаконних дій, проте остаточне рішення, після консультації із захисником, має приймати сама особа — жертва цих
дій. Проте завжди слід мати на увазі, що в разі подальшої відмови особи від її
зізнання у скоєнні злочину, зробленого під тиском в період дізнання чи досудового слідства, відсутність скарг на незаконні дії працівників міліції, завжди
буде використана обвинуваченням як один із головних аргументів на підтвердження законності дій працівників міліції та достовірності первісного зізнання особи у скоєнні злочину.
За своєю суттю така скарга на застосування незаконних заходів фізичного впливу з боку працівників міліції є заявою про вчинений злочин і має
подаватись до органу прокуратури за місцем вчинення стверджувального
злочину.
Враховуючи те, що намір оскаржити застосування працівниками міліції
незаконних заходів фізичного впливу може виникнути в майбутньому, на
приклад, коли особа вже не буде утримуватись в ОВС  та можна не побоюватись повторення таких дій, доцільно якомога швидше зафіксувати у особи
тілесні ушкодження (в разі наявності таких). Якщо кримінальна справа ще не
порушена, то із заявою про направлення особи на медичний огляд відповідно до положення п.п. 14 п. 5.1 «Інструкції з організації роботи чергової частини» слід звертатися саме до чергової частини ОВС з проханням невідкладно
видати направлення за встановленою формою (додаток 7 до цієї інструкції).
Можна порекомендувати в такій заяві зазначити прохання про невідкладне
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направлення особи на медичний огляд, час подання цієї заяви, а також отримати на копії заяви відмітку відповідної посадової особи про її отримання.
Якщо кримінальну справу вже порушено, то з метою фіксації у особи
тілесних ушкоджень слід звертатися з клопотанням до слідчого про її невідкладне направлення на проведення судово-медичного освідування відповідно до положення ч. 2 ст. 193 КПК України.
Якщо особу, якій внаслідок застосування працівниками міліції незаконних заходів фізичного впливу були завдані тілесні ушкодження, звільнили
з ОВС, і вона має наміром оскаржувати такі дії, із заявою про проведення її
медичного огляду слід звертатися одразу після її звільнення, не виходячи із
приміщення ОВС, а за наявності загрозливих для здоров’я станів, викликати
швидку допомогу безпосередньо до адміністративного будинку ОВС.
Якщо особа, до якої застосовувались незаконні заходи фізичного впливу,
приймає рішення оскаржувати такі дії, у скарзі (заяві про вчинений злочин)
разом із вимогою провести перевірку дій працівників міліції щодо наявності
в їхніх діях складу злочину доцільно також просити під час такої перевірки
вжити конкретних заходів, зокрема, невідкладно направити потерпілу від
незаконних дій особу на судово-медичне освідування; опитати певних осіб,
яким відома інформація про незаконні дії працівників міліції; витребувати
певні документи із ОВС, закладів охорони здоров’я тощо.

4.3. Правове регулювання застосування наручників
Оскільки тілесні ушкодження від застосування наручників є одними із
найчастіших у затриманих осіб, окремо слід зауважити, що їх використання,
як і всіх інших спеціальних засобів, дозволяється лише у передбачених частиною 1 ст. 14 Закону України «Про міліцію» випадках, зокрема, стосовно нашої
тематики, у її п. 4:
«для затримання і доставки в міліцію або інше службове приміщення осіб,
які вчинили правопорушення, а також для конвоювання і тримання осіб, затриманих і підданих арешту, взятих під варту, якщо зазначені особи чинять
опір працівникам міліції або якщо є підстави вважати, що вони можуть вчинити втечу чи завдати шкоду оточуючим або собі».
У всякому разі, виходячи із цієї норми, наручники не мають застосовуватись щодо осіб, які не є затриманими та доставленими до ОВС  особами,
а є відвідувачами ОВС  або «запрошеними» до нього, тобто зареєстровані
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у журналі обліку відвідувачів та запрошених до органу внутрішніх справ, зазначеному у підрозділі 1.2 цих Рекомендацій.
І навпаки, якщо до особи, яка припроваджена до ОВС, застосовувались
наручники, вона має розглядатись як затримана та доставлена до ОВС, а не як
відвідувач або запрошена туди, з відповідною реєстрацією в книзі обліку осіб,
які доставлені до чергової частини.
Окрім того, якщо до особи застосовувались наручники (що може бути
доведено як на підставі рапортів, пояснень та протоколів допитів працівників
міліції, так і акту судово-медичного освідування або висновку судово-медичного експерта), і її доставляння до ОВС або затримання чи то в адміністративному, чи то в кримінальному порядку не оформлено відповідним протоколом, є підстави ставити питання не лише про незаконне затримання, а й про
незаконне застосування спеціальних засобів.
Відповідно до п. 5.4 «Інструкції з організації роботи чергової частини»
безперервне тримання особи в наручниках допускається не більше двох годин, після чого вони мають зніматись на час до десяти хвилин. Відповідно до
ч. 5 ст. 12 Закону України «Про міліцію» про застосування фізичної сили, зброї
та спеціальних засобів (в т. ч. і наручників), а також про будь-які ушкодження
або смерть, що спричинені особі внаслідок їх застосування, працівник міліції
має негайно довести до відома безпосереднього начальника для сповіщення прокуророві. Відсутність такої письмової доповіді (рапорту) та сповіщення
прокурора може згодом бути використані в якості аргументів захисту при
оскарженні дій працівників міліції.

4.4. Оскарження бездіяльності органів прокуратури щодо реагування
на незаконні дії органів дізнання
В переважній більшості скарги на незаконні дії працівників міліції (заяви про скоєний злочин) до органів прокуратури закінчуються винесенням
постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, за винятком випадків, коли за наявності тілесних ушкоджень середньої тяжкості або більш
тяжких наслідків кримінальна справа порушується за фактом їх завдання, але
це зовсім не є ознакою про намір кримінального переслідування саме тих
осіб-працівників міліції, на дії яких подано скаргу.
Такі постанови, на підставі ст. 99-1 КПК України можна оскаржити вищестоящому прокуророві або в суд. Оскарження до суду перед таким до вищестоя-
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щого прокурора має ту перевагу, що її розгляд відбувається у відкритому судовому засіданні за визначеною ст. 236-2 КПК процедурою, в ході якого можна
представити докази і висловити свої доводи, та дає можливість отримати мотивоване судове рішення по скарзі, яке, в свою чергу, може буде оскаржене в апеляційному порядку.
Звичайно, для оскарження постанови про відмову в порушенні кримінальної справи мають бути підстави, проте, якщо виходити з того, що скарга
на незаконні дії працівників міліції завжди є добре обґрунтованою, а перевірка викладених в ній доводів майже завжди носить поверхневий, формальний характер, підстави для апеляційного оскарження постанови про відмову
в порушенні кримінальної справи є наявними практично в кожному випадку. Допоможе в обґрунтуванні скарги на постанову прокурора про відмову
в порушенні кримінальної справи і висловлене в заяві про скоєний злочин
до органів прокуратури прохання під час прокурорської перевірки вжити
конкретних заходів (як було рекомендовано в попередньому підрозділі), яке
зазвичай ніколи не виконується в повному обсязі.
Скарга на постанову у відмові в порушенні кримінальної справи має бути подана в суд за місцезнаходженням органу прокуратури, посадова особа
якої винесла постанову, протягом семи днів з дня отримання її копії, а якщо
така постанова спочатку була оскаржена вищестоящому прокуророві —
з дня повідомлення такого прокурора про відмову у скасуванні постанови.
Слід мати на увазі, що строк оскарження обчислюється не з дати отримання
повідомлення з прокуратури про відмову в порушенні кримінальної справи,
а саме з дня отримання копії такої постанови, тому при отриманні постанови
особисто треба у записі про отримання копії постанови ставити фактичну дату її отримання, а в разі отримання її поштою — зберігати поштовий конверт,
в якому вона була надіслана. Слід пам’ятати, що скаргу слід подавати не до
адміністративного суду (в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства (надалі «КАС») України), а до суду загальної юрисдикції за
місцезнаходженням відповідного ОВС (в порядку ст. 236-1 КПК України).
Нерідко у відповідь на скаргу про застосування з боку працівників міліції
незаконних заходів фізичного впливу з прокуратури надходить відповідь, що
підстав для вжиття заходів прокурорського реагування не вбачається, тобто перевірка проводиться в загальному порядку розгляду звернень громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян», а не в порядку
розгляду заяв та повідомлень про злочини відповідно до ст. 97 КПК України,
тобто без винесення постанови про відмову в порушенні кримінальної спра-
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ви. В такому випадку можливо оскаржити такі дії прокуратури до адміністративного суду відповідно до КАС України. Саме для запобігання застосуванню
такої «тактики» органів прокуратури доцільно називати скаргу на дії працівників міліції заявою про скоєний злочин, а у прохальній її частині вимагати
проведення перевірки в порядку, передбаченому ст. 97 КПК України. Також
можливо подати скаргу на незаконні дії працівників міліції в порядку ч. 3
ст. 110 КПК України до суду загальної юрисдикції такого ж самого змісту, яка
була подана в прокуратуру. У такий спосіб з’являється можливість ознайомлення з документами ОВС в суді, копії яких зазвичай не надають захиснику
у відповідь на запит.
На завершення цього розділу зазначимо, що будь-яка обґрунтована
скарга на незаконність затримання та порушення прав затриманої особи під
час її тримання під вартою в ОВС, в т. ч. погане поводження з нею, зокрема,
у формі незабезпечення харчуванням, питною водою, медичною допомогою,
позбавленням сну або відсутністю умов для нього, зазвичай посилює позицію
захисту, оскільки може поставити під сумнів законність одержаних під час затримання доказів обвинувачення.
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РОЗДІЛ 5
Основи провадження у справах
про адміністративні правопорушення
5.1. Загальні зауваження
В багатьох кримінальних справах з незаконного обігу наркотичних речовин первинні докази обвинувачення отримуються в ході проведення процесуальних дій, передбачених провадженням у справах про адміністративні
правопорушення, а саме, в ході особистого огляду або огляду речей особи.
До того ж, часто кримінальному переслідуванню особи в таких справах передує її адміністративне затримання. Тому дуже важливим є проведення
критичного аналізу зібраного в ході такого провадження матеріалу («адмінматеріалу») щодо законності одержання доказів, невідповідності відомостей,
які містяться в різних документах адмінматеріалу, як між собою, так і іншим
матеріалам кримінальної справи і т. ін. Якщо до кримінальної справи долучені лише окремі документи адмінматеріалу (рапорти, протокол вилучення
тощо), може стати в нагоді, щоб весь такий матеріал був повністю досліджений у кримінальній справі за допомогою відповідного клопотання захисника про долучення адмінматеріалу (його копії) до кримінальної справи. Для
визначення доцільності використання адмінматеріалу для захисту від кримінального обвинувачення доцільно спочатку за допомогою відповідного запиту на підставі п. 13 ч. 2 ст. 48 КПК України самостійно ознайомитись з ним
в приміщенні ОВС або запросити його копію.
Зважаючи на зазначену специфіку кримінальних справ із незаконного обігу наркотичних засобів, обізнаність з особливостями провадження
у справах про адміністративні правопорушення є дуже важливим компонентом підготовки для здійснення захисту у кримінальних справах цієї
категорії.
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5.2. Вчинення правопорушення як правова підстава для застосування
особистого огляду, огляду речей і вилучення речей та документів
Адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів є заходами забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення (заходами процесуального примусу), передбаченими ст. 260 КУпАП, та застосовуються з метою припинення
адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складення його на місці вчинення правопорушення,
якщо складення протоколу є обов’язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення. Слід зазначити, що в якості однієї з цілей для застосування заходів процесуального примусу передбачено встановлення особи,
але, як і у випадку їх застосування з іншою метою, необхідною підставою для
цього є вчинення особою адміністративного правопорушення.
Таким чином, обов’язковою підставою для проведення особистого
огляду, огляду речей та вилучення речей особи є вчинення цією особою
адміністративного правопорушення.
В п. 2 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про міліцію» передбачено право міліції
при підозрі у вчиненні правопорушень перевіряти у громадян документ, що
посвідчує особу, а також інші документи, але не передбачене право проводити особистий огляд особи або огляд її речей. Справедливості заради слід
зазначити, що наряду міліції пунктом 229 Статуту патрульно-постової служби
міліції України при підозрі у вчиненні правопорушень, на додаток до зазначеного права, надано також право провадити особистий огляд, огляд речей,
вилучення речей і документів. Це положення підзаконного акту, яке довільно надає додаткові повноваження співробітникам патрульно-постової служби міліції щодо обмеження прав і свобод людини, не передбачене Законом
України «Про міліцію», а відтак, є незаконним і вже давно мало б бути оскаржено в судовому порядку.
Законодавством України передбачені спеціальні випадки, коли посадовим особам уповноважених на то органів надані додаткові повноваження на
проведення огляду речей та особистий огляд без вчинення особою правопорушення:
1) у п. 14 ст. 11 Закону України «Про міліцію» передбачено право мілі
ції на огляд поклажі, багажу та пасажирів цивільних повітряних,
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морських і річкових суден, засобів автомобільного та залізничного
транспорту. Оскільки в цій нормі відсутні якісь застереження щодо
обмежень повноважень міліції на проведення огляду, можна зробити висновок, що особистий огляд пасажирів та їхніх речей може проводитись як на території аеропортів, вокзалів, в метро, так і в всередині транспортних засобів;
2) на підставі статті 8 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
та зловживанню ними» посадовими особами органів Міністерства
внутрішніх справ України і Служби безпеки України на підставі заяв,
повідомлень про правопорушення, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів,
або за наявності про це іншої достовірної інформації компетентних
органів може бути здійснений огляд транспортного засобу, вантажу, що в ньому знаходиться, особистих речей водія і пасажирів.
У нас відсутні законодавчі визначення понять «огляд речей», «особистий
огляд», «вилучення», до того ж, щонайменше, у відкритих актах законодавства відсутній порядок (процедура) їх проведення. Тому, незважаючи на відому
працівникам правоохоронних органів теоретичну відмінність правової природи огляду (візуальне спостереження та виявлення заборонених предметів
у межах безпосередньої видимості, без застосування будь-яких дій — відчинення запірних пристроїв, перекладання речей і т. ін.) від обшуку та вилучення (дії примусового характеру), перспектива доведення в суді незаконності
проведення огляду речей або транспортного засобу з аргументацією таким
порушенням порядку їх проведення уявляється незначною.
Наразі на практиці нерідко є інші підстави для заперечення доказів обвинувачення, а саме такі. В розділі «Якість досудового слідства» узагальнення
судової практики «Практика розгляду судами справ про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів»,
зробленого суддею Верховного Суду України В.І. Косарєвим та ін. (наведеної на
сторінці «Судова практика / узагальнення судової практики» офіційного сайту
Верховного Суду України (надалі — «Узагальнення Верховного Суду у справах
про наркотики») зазначено, що значну кількість злочинів виявляють шляхом
особистого огляду на вулиці громадян та перевірки їхніх речей. При цьому
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мають місце випадки, коли наркотичні засоби були виявлені не під час затримання особи, а лише у приміщенні районного відділу міліції, що дає підстави
обвинуваченому заявляти, що наркотичний засіб йому було підкинуто, і може
бути підставою для скасування вироку суду першої інстанції, зокрема:
«Наприклад, Апеляційний суд Черкаської області ухвалою від 1 листопада 2005 р. скасував вирок Черкаського районного суду від 1 липня 2005 р.
щодо С. внаслідок порушення органами дізнання вимог статей 22, 177, 178,
184 КПК. Наркотичний засіб був виявлений і вилучений у С., якого було затримано у порядку, передбаченому статтями 106, 115 КПК, що дало йому
змогу в подальшому заявити, що наркотичний засіб було підкинуто в його
кишеню».
Про можливі порушення закону в ході проведення огляду житла або іншого володіння особи буде окремо йти мова в розд.10 цих Рекомендацій.
Залишимо осторонь правовий аналіз правомірності особистого огляду
або огляду речей. На практиці, якщо в суді з’ясовуються обставини застосування заходів забезпечення адміністративного провадження, передбачених ст. 260 КУпАП, законність їх застосування зазвичай не викликає сумнівів
у суду, оскільки, як правило, він задовольняється поясненнями працівників
міліції про наявність у них підозри загального характеру, на зразок: «неадекватна» («підозріла») поведінка, спроба втекти та ін., без з’ясування того, щодо
вчинення яких саме противоправних дій виникла підозра.
Отже, припустимо, що за версією обвинувачення, особа вчинила адмі
ністративне правопорушення, і на цій підставі проведено її особистий обшук
на місці її фізичного захвату (на вулиці), в ході якого виявлено та вилучено
наркотичну речовину. В такому випадку після доставляння особи до ОВС 
мають бути виконані дії та оформлені відповідні документи не лише щодо
факту виявлення та вилучення у особи наркотичної речовини, а й повинен
бути оформлений матеріал у справі про адміністративні правопорушення
по «преюдиціальному» правопорушенню, підозра у вчиненні якого за версією
сторони обвинувачення стала підставою для проведення особистого обшуку порушника, а саме: відповідно до ст. 254 КУпАП складений протокол адміністративного правопорушення, отримані інші докази цього правопорушення, передбачені ст. 251 КУпАП: пояснення особи, свідків щодо його вчинення,
рапорти посадових осіб і т. ін., а після цього — прийняте відповідне рішення
по справі про це правопорушення. Порядок проведення всіх цих дій співробітниками ОВС  докладно врегульовано п.п. 2.6, 2.7 «Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення» (затв. Наказом МВС 
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України від 22.02.2001 № 185, із змінами) (надалі — «Інструкція з оформлення
матеріалів про правопорушення»).
Отже, якщо адміністративний матеріал щодо цього «преюдиціального»
правопорушення не складався, можна ставити перед судом питання про відсутність підстав для застосування передбачених ст. 260 КУпАП заходів забезпечення адміністративного провадження, в ході яких були отримані докази
обвинувачення а відтак, і про незаконність їх отримання.

5.3. Елементи провадження у справах про адміністративні правопорушення
Окремі аспекти провадження у справах про адміністративні правопорушення, які віднесені до компетенції ОВС, врегульовані відповідними актами
МВС України, які деталізують положення КУпАП і тому потребують ознайомлення з їхніми положеннями.
5.3.1. Доставляння порушника в міліцію
Відповідно до положення ст. 259 КУпАП правопорушник може доставлятися в міліцію. Слід зазначити, що доставляння особи до міліції відповідно до
положення ч. 1 ст. 259 КУпАП передбачено лише за неможливості складання
протоколу про адміністративне правопорушення на місці його вчинення, коли складання такого протоколу є обов’язковим. Хоча, принципово, за наявності у працівника міліції бланку протоколу та документа, що посвідчує особу — у порушника, в більшості випадків такий протокол може бути складений
на місці вчинення правопорушення, практично завжди за вчинення (підозру)
порушення правил обігу наркотичних речовин порушники доставляються до
ОВС з наступним адміністративним затриманням.
5.3.2.Реєстрація факту доставляння особи в облікових документах ОВС
Слід мати на увазі, що в жодному законодавчому або підзаконному акті прямо не зазначено, до якого саме підрозділу (приміщення) ОВС  має бути доставлена особа за вчинення адміністративного правопорушення, хоча
за змістом «Інструкції з організації роботи чергових» частин можна зробити
висновок, що доставляння має здійснюватись саме до чергової частини.
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В п. 6.6.2 «Інструкції з організації роботи чергових частин» визначений
обов’язок працівника чергової частини зареєструвати правопорушника,
який доставлений до чергової частини ОВС  в книзі обліку осіб, які доставлені до чергової частини (надалі — «Книга») (додаток 15 до цієї Інструкції),
при розгляді обставин щодо нього, який відповідно до п. 6.6.8 цієї Інструкції
має проводитись негайно. Проте за змістом п.п. 6.6.2 Інструкції реєстрацію
доставлення осіб до Книги здійснюється після вжиття дій для складання протоколу про адміністративне правопорушення.
В п. 5 Пояснень щодо заповнень Книги та п. 6 Пояснень щодо ведення
Журналу обліку відвідувачів та запрошених до органу внутрішніх справ (надалі — «Журнал») (додаток 18 до цієї Інструкції) зазначено, що особи, які не
були доставлені до чергової частини, а розбір із ними проводився за межами службових приміщень чергової частини, реєструються в журналі обліку
відвідувачів та запрошених до органу внутрішніх справ. Цей журнал ведеться
міліціонером із допуску та охорони адміністративного будинку ОВС який сидить біля чергової частини ОВС.
Відповідно до п. 2 Пояснень щодо ведення Журналу до нього мають
бути внесені відомості щодо всіх без винятку осіб, які прибули до органу
внутрішніх справ з особистих або службових питань, осіб, які були викликані до працівників міліції для проведення процесуальних та слідчих дій
тощо.
Таким чином, всі особи, які доставлені до ОВС за вчинення адміністративного правопорушення, мають бути зареєстровані, в разі доставляння до
чергової часини, у Книзі або, в іншому випадку, у Журналі.
Практичний інтерес при здійсненні захисту, окрім зазначених двох облікових документів ОВС, що ведуться та зберігаються в їхніх чергових частинах,
може представляти також «Журнал реєстрації надання медичної допомоги
особам, які утримуються в черговій частині» (додаток 16 до цієї Інструкції).
5.3.3. Складання матеріалу про адміністративне правопорушення
Порядок розгляду в ОВС  обставин щодо осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, викладені в п.п. 6.6 «Інструкції з організації роботи
чергових частин», застосовуються лише щодо осіб, доставлених до чергової
частини. Зокрема, в п.п. 6.6.1 цієї Інструкції встановлено обов’язок проводити
такий розгляд негайно, але не більше трьох годин із моменту їх доставляння
до чергової частини.
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Щодо осіб, які не доставлялися до чергової частини, розбір з якими проводиться за межами її службових приміщень, обмежень у часі для такого
«розбору» нормативно не визначено.
Після доставляння до чергової частини ОВС, відповідно до вимог
п. 6.6.8 Інструкції має негайно проводитись розгляд обставин щодо особи,
яка доставлена за вчинення правопорушення, при цьому, в порядку ст. 256
КУпАП, складається протокол про адміністративне правопорушення, залежно від того, хто затримав і доставив порушника, такою особою, або іншим
працівником ОВС.
Як згадувалось в п 2.5.2. цих Рекомендацій, оскільки ст. 44 КУпАП передбачена адміністративна відповідальність за порушення правил обігу заборонених речовин лише у разі відсутності мети їх збуту, то у випадку, коли наявна
інформація про причетність особи до збуту наркотичних засобів або психотропних речовин, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП провадження у справі
про адміністративні правопорушення не має бути розпочато. В таких випадках відповідно до положень ч. 1 ст. 94 КПК Украни та п. 3.3. «Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх
справ України заяв та повідомлень про злочини, що вчинені або готуються»
(затв. Наказом МВС України від 14.04.2004 р. № 400) мають складатись рапорти працівників органів внутрішніх справ про безпосереднє виявлення ними
правопорушення, що містить ознаки злочину, та реєструватись в «Журналі
реєстрації заяв та повідомлень про злочини» в черговій частині ОВС.

• 5.3.3.1. Протокол про адміністративне правопорушення
Протокол про адміністративне правопорушення має відповідати вимогам ст. 256 КУпАП.
У багатоьх кримінальних справах з незаконного обігу наркотичних засобів або психотропних речовин спочатку застосовується адміністративне
затримання правопорушників, при цьому складається протокол адміністративного затримання. Наразі на практиці в таких випадках протокол про
адміністративне правопорушення не складається. Але така практика абсолютно не відповідає вимогам закону, оскільки відповідно до ст. 260 КУпАП
админістративне затримання особи застосовується, в числі інших заходів
забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення,
саме для складання протоколу про адміністративне правопорушення в разі
неможливості його складання на місці його вчинення, тобто має допоміжний
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характер, і не має застосовуватись як окрема процесуальна дія, без початку
провадження у справі про адміністративне правопорушення.
В разі порушення по факту вилучення забороненої речовини кримінальної справи, згідно із п. 8 ч. 1 ст. 247 КУпАП має бути винесена постанова
про закриття справи про адміністративне правопорушення, а її матеріали
відповідно до положення ч. 2 ст. 284 КУпАП мають бути передані прокурору,
органу досудового слідства або дізнання.
Відповдіно до вимог ч. 1 ст 254 КУпАП про вчинення адміністративного
правопорушення уповноваженою посадовою особою складається протокол.
В ст. 255 КУпАП зазначено, які саме посадові особи уповноважені складати
протоколи про адміністративні правопорушення. Зокрема, у справах за такими статтями КУпАП, як 44 (порушення правил обігу наркотичних засобів
або психотропних речовин у невеликих розмірах без мети збуту), 173 (дрібне
хуліганство), 178 (розпивання спиртних напоїв та поява в громадських місцях
в п’яному вигляді, 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції) та багатьма іншими, складати протоколи уповноважені посадові особи ОВС.
Як це не дивно, незважаючи на те, що відповідно до закону саме протокол адміністративного правопорушення має бути першим документом, який
має складатись в разі вчинення особою будь-якого правопорушення, в тому
числі і за ст. 44 КУпАП, протокол про адміністративне правопорушення в ході
переслідування особи за порушення правил обігу наркотичних засобів складається лише в разі винесення постанови про відмову в порушенні кримінальної справи (наприклад, якщо маса вилученої забороненої речовини, яку
особа зберігала без мети збуту, складає невеликий розмір). Тому в таких випадках завжди є підстави ставити питання про порушення вимог закону при
отриманні доказів.
Протокол про адміністративне правопорушення має містити, в т. ч. дату
і місце його складення, посаду, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала
протокол; відомості про особу порушника; місце, час вчинення і суть адмі
ністративного правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо
вони є, і підписується всіма зазначеними особами.
Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати пояснення
і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також
викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.
Важливо, що при складанні протоколу порушникові мають роз’ясню
ватися його права і обов’язки, про що робиться відмітка у протоколі. Ці права
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передбачені ст. 268 КУпАП, серед яких основні — це право користуватися правовою допомогою адвоката (захисника), знайомитись з матеріалами справи,
надавати докази, заявляти клопотання.
Згідно із положеннями ст. 255 КУпАП посадові особи ОВС уповноважені
складати протоколи про численні адміністративні правопорушення, в т. ч. про
такі, що мають найбільший практичний інтерес в плані можливого наступного кримінального переслідування осіб — за ст.ст. 44, 173, 185 КУпАП.
В «Інструкції з оформлення матеріалів про правопорушення» докладно
врегульвані як правові, так і організаційні питання діловодства у справах про
адміністративні правопорушення. Обізнаність з положеннями цієї Інструкції
може бути дуже важливою для здійснення захисту у кримінальних справах, які
«виросли» із провадження у справах про адміністративні правопорушення.
Серед положень «Інструкції з оформлення матеріалів про правопорушення» заслуговує на увагу заборона на внесення змін до бланків документів:
не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до
протоколу про адміністративне правопорушення, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, відносно якої він
складений (п. 2.4). Таке ж саме правило діє і щодо постанови за справою про
адміністративне правопорушення (п. 2.10) та протоколу про адміністративне
затримання (п. 2.15).
Оскільки за ст. 256 КУпАП при складанні протоколу про адміністративне правопорушення порушникові мають бути розяснені його процесуальні
права, відповідно, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, може робити заяви і клопотати по суті складання протоколу та розгляду справи, а посадова особа, яка розглядає протокол, має винести рішення
про задоволення чи відхилення заяви або клопотання, про що робиться відповідний запис у протоколі (п. 2.6). В тих рідких випадках, коли особа робила
якісь заяви під час її затримання, заперечувала проти дій працівників міліції
в присутності свідків, записаних в протокол про адміністративне правопорушення, можливо при допиті таких свідків в суді довести, що клопотання
особи не були розглянуті.
Якщо у особи були вилучені речі або документи, про це у протоколі робиться відповідний запис (п. 2.6).
До протоколу про адміністративне правопорушення мають долучатися
інші докази, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, передбачені ст. 251 КУпАП, зокрема пояснення свідків, протоколи ви-
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лучення речей та документів, речові докази, а також інші документи, в т. ч. рапорти працівників міліції, які виявили правопорушення.
5.3.4. Адміністративне затримання особи
У багатьох випадках доставляння до ОВС осіб в зв’язку з порушенням правил обігу наркотичних речовин, застосовується адміністративне затримання
особи, яке є одним із заходів процесуального примусу, передбачених в провадженні про адміністративні правопорушення. Останнім часом в зв’язку з
передбаченістю в Конституції України (ст. 29) застосування затримання особи
лише за вчинення злочину спостерігається тенденція до обмеження або навіть відмови від використання адміністративних затримань ОВС.
Пунктом 6.6.9 «Інструкції з організації роботи чергових частин» передбачено обов’язок працівників чергової частини ОВС затримувати всіх осіб, які
вчинили адміністративні правопорушення, передбачені пунктом 1 частини
другої статті 262 КУпАП.
В 262 КУпАП міститься вичерпний перелік складів адміністративних
правопорушень, за вчинення яких передбачено адміністративне затримання особи, до складу яких входять, в т. ч. всі ті, за які передбачено стягнення
у вигляді адміністративного арешту. Зазвичай в разі виявлення та вилучення
у особи наркотичних речовин вона затримується саме на підставі виявлення
порушення правил обігу наркотичних речовин (ст. 44 КУпАП). В разі застосування адміністративного затримання під вигаданим приводом в якості підстави для цього можуть бути використані інші склади адміністративних правопорушень, про що буде сказано далі.
Пунктом 6.7.1 «Інструкції про організацію роботи чергових частин» на
прцівників чергової частини ОВС  покладено обов’язок перевірки повноти
і достовірності зібраних матеріалів та складання протоколу про адміністративне затримання, який долучається до справи про адміністративне правопорушення.
Згідно з вимогою п. 2.17 «Інструкції з оформлення матеріалів про правопорушення» в протоколі про адмінзатримання має зазначатися частина
статті та стаття КУпАП, якою передбачена адміністративна відповідальність
особи за вчинене правопорушення, а також мотиви затримання.
У загальному випадку строк адміністративного затримання особи не може перевищувати 3 години. У випадку затримання осіб за ч. 2 ст. 263 КУпАП,
які порушили правила обігу наркотичних засобів та психотропних речовин
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з метою встановлення особи, проведення медичного огляду, з’ясування обставин придбання вилучених заборонених речовин та їх дослідження затримання може продовжуватись до трьох діб. Слід мати на увазі, що в разі
адміністративного затримання такої особи більш ніж на 3 години протягом
24 годин з моменту затримання про це має бути пиьмово повідомлений відповідний прокурор. Відсутність такого повідомлення може бути згодом використана при оскарженні затримання особи.
Про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, відповідно до ч. 2 ст. 260 КУпАП, мають негайно повідомлятися її родичі, при цьому п. 2.17 «Інструкції з оформлення матеріалів
про правопорушення» встановлено обовязок внесення до протоколу про
адмінзатримання відповідного запису, із зазначення, кому саме повідомлено і в який спосіб, а в разі затримання неповнолітнього — також часу і дати
повідомлення.
За змістом ст. 268, ст. 271 КУпУП право користуватися юридичною допомогою захисника у справі про адміністративні правопорушення виникає у правопорушника лише при розгляді його справи відповідною посадовою особою або
суддею. Проте після внесення у січні 2005 р. змін до ст. 5 Закону «Про міліцію»
міліція має забезпечувати затриманим особам право користуватися правовою
допомогою захисника та реалізацію інших прав осіб. Немає підстав вважати,
що в ч. 5 — ч. 8 цієї статті йдеться лише про осіб, затриманих за підозрою у вчиненні злочину. Підтвердженням того є згадане вище (п. 3.1. цих Рекомендацій)
рішення Конституційного Суду України від 30.09.2009 р. № 23-рп/2009, в якому
положення частини першої статті 59 Конституції України про право кожного
на правову допомогу витлумачено як гарантовану державою можливість будьякій особі незалежно від характеру її правовідносин з державними органами,
органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, юридичними та
фізичними особами вільно, без неправомірних обмежень отримувати допомогу з юридичних питань в обсязі і формах, як вона того потребує.
Із практики відомо, що важко довести факт заявлення затриманою особою усної або письмової вимоги про залучення захисника, про що працівники міліції відповідно до положення ч. 6, 7 ст. 5 Закону України «Про міліцію»
зобов’язані зробити запис про це в протоколі затримання та не мають права
вимагати від неї надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника. Невиконання вимоги про обов’язок повідомлення про затримання
особи її родичів може бути згодом представлено стороною захисту як доказ
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порушення права особи на отримання правової допомоги захисника, тобто
як порушення права на захист.
У випадку своєчасного повідомлення родичів про затримання особи
з’являється можливість залучення захисника після його прибуття до ОВС 
і вжиття ним дій для допуску у справу (див. п. 3.2 цих Рекомендацій), а в разі
перешкоджання цьому, вочевидь, будуть наявні підстави для постановки питання про порушення права на захист.
Окремо в п. 2.17 «Інструкції з оформлення матеріалів про правопорушення» зазначено про обов’язок внесення до протоколу про адмінзатримання відомостей, зокрема про виявлені в затриманого при особистому огляді
тілесні ушкодження, і якщо так, також і про характер ушкоджень (синці, по
дряпини, різані рани тощо), на яких частинах тіла вони розташовані.
У разі, коли затриманий потребує медичної допомоги, у протоколі про
адмінзатримання вказується час її надання, номер бригади швидкої медичної допомоги, прізвище та ініціали лікаря, до якого медичного закладу госпіталізовано затриманого. Ця інформація може стати в нагоді в разі оскарження застосування до затриманої особи незаконних засобів фізичного впливу.
5.3.5. Особистий огляд правопорушника, огляд його речей, вилучення речей та документів
Пунктом 6.6.9 «Інструкції з організації роботи чергових частин» передбачено обов’язок працівників чергової частини ОВС при адміністративному
затриманні осіб проводити їх особистий огляд, огляд їхніх речей, вилучення
речей та документів.
Щодо особистого огляду особи слід пам’ятати, що він відповідно до ч. 2
ст. 264 КУпАП має проводитись особою однієї статі із затриманим і в присутності двох понятих тієї ж статі.
Відносно вилучення речей у затриманої особи треба знати, що згідно
з положеннями ч. 5 ст. 264 КУпАП та ч. 2 ст. 265 КУпАП, відповідно, про особистий огляд або огляд речей, або про вилучення речей чи документів, має
складатись протокол або вноситись відповідний запис до протоколу про адміністративне правопорушення, про адміністративне затримання чи огляду
речей (у разі вилучення речей чи документів).
За правилом п.п. 6.7.2 «Інструкції з організації роботи чергових частин»
запис у відповідному протоколі про вилучення речей та документів робиться із зазначенням усіх вилучених речей і документів, їх індивідуальних ознак
(номер, серія, колір тощо).
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В разі, якщо дані про вилучені речі та документи в протоколі про адмі
ністративне затримання не відповідають іншим обставинам затримання по
версії обвинувачення майбутньої кримінальної справи (наприклад, підставою для доставляння особи до ОВС була відсутність документів, що її посвідчують, а в протоколі зазначено про вилучення паспорту, або в протоколі не
зазначено про вилучення заборонених предметів), такі вади в позиції обвинувачення можуть бути згодом використані при захисті.
5.3.6. Доповідь матеріалів про адміністративне правопорушення
Після оформлення матеріалу про адміністративне правопорушення
черговий згідно із п. 6.6.8 «Інструкції з організації роботи чергових частин»
має доповісти матеріали про адміністративне правопорушення начальникові
ОВС або його заступнику, після чого передати його працівникові, відповідальному за їх облік (за п. 4.5. «Інструкції з оформлення матеріалів про правопорушення» цей працівник є відповідальним за стан адміністративно-штрафної
практики в ОВС), під розпис у журналі обліку матеріалів про адміністративні
правопорушення та протоколів про адміністративне затримання.
5.3.7. Розгляд справи про адміністративне правопорушення
Справи про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 44 та
ст. 173 КУпАП можуть розглядати як начальники ОВС (ст. 222 КУпАП), так і місцеві суди загальної юрисдикції (ст. 221 КУпАП), а справи про адміністративні
правопорушення за ст. 185 КУпАП розглядаються лише суддями. При цьому
адміністративне стягнення у вигляді адміністративного штрафу відповідно
до ч. 1 ст. 32 КУпАП може бути накладене лише судом, а розгляд справ про
адміністративні правопорушення, передбачені ст.ст. 44, 173, 185, відповідно
до ч. 2 ст. 277 КУпАП мають відбутися протягом однієї доби.
Справа про адміністративне правопорушення має розглядтись у присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності
(ст. 268 КУпАП). За відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише
у випадку, коли її своєчасно сповістили про місце і час розгляду справи і якщо
від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. А при розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною
першою статті 44, статтями 173, 185, присутність особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності, є обов’язковою. У разі ухилення особи від
явки на виклик органу внутрішніх справ її може бути піддано приводу.
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На практиці сповіщення особи про розгляд її справи начальником ОВС 
є винятком, незважаючи на те, що це прямо передбачене не лише ст. 278 КУпАП,
але й п. 2.6 Інструкції. Тому, якщо стосовно особи складений протокол про адміністративне правопорушення, доцільно, за можливості, при оформленні матеріалів про правопорушення скласти письмові клопотання щодо сповіщення
про місце і дату розгляду справи (наприклад, прямо в поясненнях по факту правопорушення), а також про виклик свідків в засідання по справі (за наявності таких і перспективи отримання від них показань на свою користь) або зробити це
в формі окремої заяви згодом, при першій можливій нагоді.
Згідно зі ст. 279 КУпАП особі, що притягається до адміністративної відповідальності, підчас розгляду справи надається можливість дати пояснення.
Після розгляду справи про адміністративне правопорушення начальник
ОВС  (його заступник) відповідно до ст. 283 КУпАП виносить постанову, яка
оголошується негайно після закінчення розгляду справи (ч. 1 ст. 285 КУпАП).
Згідно зі ст. 285 КУпАП копія постанови протягом трьох днів вручається або
надсилається особі, щодо якої її винесено. На жаль, ця норма дуже часто не
виконується на практиці. Тому для отримання копії постанови може знадобиться докласти певних зусиль.
Постанова може бути оскаржена до районного суду за місцезнаходженням ОВС, начальник якого її виніс, прогягом 10 днів з дня її винесення (ст. 289
КУпАП).
5.3.8. Особливості двіловодства з адміністративно-штрафної практики ОВС
В «Інструкції з оформлення матеріалів про правопорушення» наведені
форми всіх основних документів, які використовуються при провадженні
у справах про адміністративні правопорушення, зокрема:
— протокол про адміністративне правопорушення (додаток 1);
— постанова за справою про адміністративне правопорушення (додаток 2);
— протокол про адміністративне затримання (додаток 3);
— журнали видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання
(додаток 9);
— журнал обліку матеріалів про адміністративні правопорушення та
протоколів про адміністративне затримання (додаток 10).
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Бланки протоколів про адміністративні правопорушення та протоколів
про адміністративне затримання є документами суворого обліку і друкуються
типографським способом із зазначенням серії і номера, причому, в кожній області України мають використовуватись бланки протоколів із різними серіями
відповідно до додатку 8 Інструкції (п. 4.2 Інструкції). В разі застосування бланків
протоколів, які не відповідають цим вимогам, навіть за однією цією підставою
можна ставити питання про незаконність провадження у справі про адміністративне правопорушення та/або адмінстративного затримання особи.
Кількісний облік видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання ведеться
в журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та
бланків протоколів про адміністративне затримання (п. 4.3 Інструкції).
Протоколи про адміністративні правопорушення та протоколи про адміністративне затримання, складені протягом доби реєструються в журналі
обліку матеріалів про адміністративні правопорушення та протоколів про
адміністративне затримання (п. 4.4 Інструкції).
Матеріали про адміністративні правопорушення і протоколи про адмі
ністративне затримання підшиваються до справи за порядковими номерами
відповідно до журналу обліку матеріалів про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання і зберігаються в ОВС, з нумерацією підшитих до справи сторінок (п 4.6 Інструкції).
Зазначені облікові журнали (додатки 9 та 10 до Інструкції), як і архівні адмі
ністративні справи веде є відповідальний за стан адміністративно-штрафної
практики працівник ОВС (п. 4.5 Інструкції).
Така детальна регламентація ведення діловодства в ОВС у справах про
адміністративні правопорушення надає захисту реальні можливості виявлення фактів порушення закону, а часом, і прямої фальсифікації матеріалів
адміністративного затриманя, зокрема складання матеріаів про адміністративне правопорушення «заднім числом», використання бланків протоколів,
які не передбачені цією Інструкцією (без надрукованих номерів, застарілого
зразку, з виправленням номерів і т. ін.)
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РОЗДІЛ 6
Порушення організаційних правил проведення
процесуальних дій з доставленими до ОВС особами
Відповідно до п. 3 наказу МВС України від 18.12.2003 р. № 1561 «Про затвердження Положення про проведення слідчих дій та інших заходів в підрозділах
та органах внутрішніх справ» забороняється проведення слідчих та інших передбачених законодавством України заходів (опитування, побачення з захисником) за участю осіб, затриманих за підозрою у їх вчиненні, у будь-яких інших
приміщеннях ОВС, крім слідчих кімнат. Більш того, за п. 1.2 самого цього Положення слідчі кімнати ОВС призначені, в т. ч. для документування фактів огляду
доставлених в органи внутрішніх справ осіб та вилучення одягу і предметів, які
є носіями явних слідів злочину або перебувають поза цивільним обігом і потребують спеціального дозволу на володіння ними, особистих речей доставлених,
проведення опитувань про обставини вчинених злочинів. Тобто за правилами,
встановленими МВС України, всі процесуальні дії з усіма особами, доставленими до ОВС, мають проводитись в слідчих кімнатах на першому поверсі, двері
яких розташовані в полі візуального контролю з чергової частини.
Незважаючи на приписи зазначеного відомчого нормативного акту процесуальні дії із доставленими до ОВС особами (окрім тих, щодо яких немає
наміру їх кримінального переслідування в майбутньому), як правило, проводяться в інших приміщеннях ОВС, найчастіше, в службових кабінетах тих
працівників, які здійснили доставляння особи до ОВС. Оскільки заходи щодо
забезпечення проведення процесуальних дій з особами, доставленими до
ОВС, лише в спеціально обладнаних для цього приміщеннях, як зазначено
у преамбулі до зазначеного наказу, були запроваджені з метою, в т. ч. створення безпечних умов для громадян під час проведення опитувань і слідчих
дій, невиконання цих вимог може бути представлено стороною захисту як
проведення процесуальних дій у неналежних умовах, з порушенням встановленого законодавством порядку.
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РОЗДІЛ 7
Застосування оперативної закупівлі наркотичних
засобів, психотропних речовин або прекурсорів
7.1. Правове врегулювання проведення оперативної закупівлі
Проведення оперативної закупівлі (надалі — «ОЗ») предметів, товарів та
речовин передбачено п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (надалі — «Закон»). Використання ОЗ наркотичних засобів,
психотропних речовин або прекурсорів відповідно до ст. 5 Закону України
«Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів та зловживанню ними» дозволяється за постановою
начальника відповідного органу, погодженою з прокурором.
Звичайно, незаконний збут наркотичних речовин є реальністю в нашому суспільстві, проте, виходячи із практики використання ОЗ та інформації
від споживачів наркотиків, у переважній більшості випадків її проведення
поєднано із провокацією злочину.
Не у всіх випадках діяльності проти незаконного збуту наркотичних засобів органи, на які законом покладено обов’язок ведення боротьби з незаконними операціями з наркотичними засобами, психотропними речовинами
та їх аналогами, застосовують цей передбачений законом спосіб отримання
фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальній справі. Зважаючи
на безпосередню передбаченість законом цього оперативно-розшукового
заходу та виходячи із положення ч. 2 ст. 19 Конституції України про обов’язок
органів державної влади та їх посадових осіб діяти, в т.ч, способом, передбаченим Конституцією та законами України, є підстави вважати, що у тих випадках, коли немає необхідності негайно припинити злочин, вчинення якого вже
почалося, відповідні органи мають отримувати фактичні дані про злочинну
діяльність певних осіб виключно у формі ОЗ.
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Докладно порядок проведення ОЗ відповідно до зазначених вище статей законів визначається «Інструкцією про порядок проведення оперативної закупівлі та контрольованого постачання предметів, товарів та речовин,
у тому числі заборонених до обігу, у фізичних та юридичних осіб, незалежно
від форм власності» (затв. Наказом МВС, СБУ та ДПА України від 30.11.2001 р.
№ 1045/307/482) (надалі в цьому розділі — «Інструкція»). Відповідно до Інструкції постанова про проведення ОЗ затверджується керівником ОВС, керівником оперативного підрозділу або їх відповідними заступниками та погоджується з прокурорами областей або прирівняними до них прокурорами,
а також їх заступниками.
ОЗ, як і будь-які інші заходи, що здійснюються в рамках оперативно-розшукової діяльності («ОРД»), відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону має проводитись
лише після заведення оперативно-розшукової справи та в строки, передбачені ст. 9-1 Закону. Наразі загальний строк ведення оперативно-розшукової
справи щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці або вчиненні злочину — до шести місяців, який може бути подовжений до 12 місяців
начальниками обласних та прирівняних до них управлінь МВС України, і до
18 місяців Міністром внутрішніх справ України.
Пунктом 13 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про ОРД» оперативним підрозділам для виконання завдань ОРД надане право встановлювати конфіденційне
співробітництво з особами на засадах добровільності. При використанні для
участі в оперативній закупівлі таких осіб, відповідно до п. 1.5 Інструкції потрібна їх письмова згода. Також слід мати на увазі необхідність добровільності
згоди таких осіб для участі в оперативній закупівлі, що можна з’ясувати в разі
допиту таких осіб в суді.
Перед початком проведення ОЗ виділені для неї грошові кошти мають
в присутності понятих перераховуватись, їхні серії та номери фіксуються
(шляхом переписування або фотокопіювання), а також можуть оброблюватись спецзасобами, про що складається акт за підписом двох оперативних
працівників. Слід мати на увазі, що відповідно до п. 2.9 Інструкції для проведення ОЗ мають використовуватись кошти відповідних правоохоронних органів, в нашому випадку — МВС України.
Покупець перед ОЗ підлягає особистому огляду, про що також складається акт за підписом двох оперативних працівників, з зазначенням всіх
наявних у нього речей та предметів, а також серій, номерів та номіналів виданих йому грошових купюр. Одразу після проведення ОЗ придбані предмети
та речовини вилучаються у покупця, про що складається протокол. В разі,
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якщо вилучення таких предметів відбувається після прибуття оперативної
групи, які були задіяні в проведення ОЗ, та покупця до приміщення ОВС, захист може ставити під сумнів наявність в останнього цих предметів на місці
проведення ОЗ, одразу після її завершення.
ОЗ може здійснюватись як з затриманням продавця, так і без такого.
В разі проведення затримання продавця воно має здійснюватись в установленому законом порядку. Враховуючи положення ч. 3 ст. 184 КПК України
про повноваження уповноважених органів проводити особистий обшук при
фізичному захваті підозрюваного, практично завжди особистий обшук продавця має проводитись одразу після закінчення ОЗ. В іншому випадку, при
проведенні особистого обшуку після доставляння продавця до ОВС у захисту
з’являються підстави ставити питання про зловживання з боку працівників
міліції, які здійснювали його затримання, наприклад, щодо появи у нього грошових купюр.
З іншого боку, ОЗ, як і будь-які заходи, що проводяться в межах ОРД,
виходячи із змісту ст. 1 Закону України «Про ОРД» використовується з метою
запобігання, протидії та припинення виключно кримінальних злочинів, і ніколи — в рамках провадження про адміністративні правопорушення. Відповідно, після фактичного захвату продавця на місці злочину для вилучення
у нього предметів, отриманих незаконним шляхом (грошей), має бути здійснена дія, передбачена КПК України — особистий обшук, а не дії, передбачені
КУпАП — особистий огляд та огляд речей.

7.2. Обмеження доступу до інформації у справах з використанням ОЗ
Згідно із ч. 1 ст. 8 Закону України «Про державну таємницю» до державної таємниці відноситься, в т. ч. інформація про засоби, зміст, плани, організацію, фінансування та матеріально-технічне забезпечення, форми, методи
і результати ОРД; про осіб, які співпрацюють або раніше співпрацювали на
конфіденційній основі з органами, що проводять таку діяльність. При цьому
відповідно до ч. 2 цієї статті конкретні відомості можуть бути віднесені до
державної таємниці лише за умови, що вони належать до цих категорій, а їх
розголошення завдаватиме шкоди інтересам національної безпеки України.
Відомості, що становять державну таємницю заносяться у відповідний
Звід, який згідно зі ст. 12 Закону України «Про деожавну таємницю» формується Службою безпеки України.

68

Розділ 7.

Застосування оперативної закупівлі наркотичних засобів

Щодо засекречування інформації, яка стосується ОРД в ОВС слід звернути увагу на відомості, зазначені в таких пунктах «Зводу відомостей, що становлять державну таємницю» (затв. Наказом СБ України від 12.08.2005 № 440)
(надалі — «Звід відомостей»):
— п. 4.2.1 — про причетність до співробітництва, факт, плани залучення до співробітництва на конфіденційній основі для виконання завдань ОРД;
— п. 4.4.1 — про зміст, форми, методи, організаційні положення, оперативну тактику здійснення оперативно-розшукової діяльності, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці;
— п. 4.4.3 — про організацію, завдання, результати оперативно-розшукової, діяльності, розголошення яких створює, загрозу національним інтересам і безпеці;
— п. 4.4.4 — про зміст, організацію, результати, здійснення комплексу або окремого оперативно-розшукового заходу, в т. ч. що здійснюється для пошуку і фіксації фактичних даних про вчинення злочинів, розголошення яких створює загрозу національним, інтересам
і безпеці.
Впадає в очі, що відомості, зазначені в п.п. 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4. цього Зводу
відомостей у відповідності до ч. 2 ст. 8 Закону України «Про державну таємницю» можуть бути віднесені до державної таємниці лише за умови, що їх
розголошення завдаватиме шкоди інтересам національної безпеки України.
Звісно, розголошення результатів ОРД, внаслідок якої виявлено факт збуту,
наприклад декількох грамів наркотичної речовини, в загальному випадку, не
може створювати такої загрози. Власне, у таких випадках і відбувається розголошення результатів ОРД у формі долучення до матеріалів кримінальних
справ протоколів за результатами оперативно-розшукової діяльності, які досліджуються у відкритому судовому засіданні.
Разом з тим, відомості про причетність до співробітництва з оперативними підрозділами особи, яка на конфіденційній основі співпрацює для виконання завдань ОРД, що дають змогу її ідентифікувати відповідно до п. 4.2.1. цього
Зводу відомостей віднесено до державної таємниці, всупереч зазначеній нормі ч. 2 ст. 8 Закону України «Про державну таємницю», без зазначеня в якості
обов’язкової умови про завдання шкоди інтересам національної безпеки України. Звичайно, зазначена норма цього Закону, як правового акту вищого
рівня, має вищу юридичну силу та повинна застосовуватись, незалежно від
змісту підзаконного акту — Зводу відомостей. Також очевидно, що у випадку
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проведення ОРД з метою викриття збуту незначної кількості наркотичної речовини, розголошення інформації про причетність певної особи до конфіденційного співробітництва з оперетивними підрозділами не може створити загрозу національним інтересам та безпеці. Відповідно, такі відомості не мають
складати державну таємницю та підлягати засекречуванню. Звичайно, така інформація може бути віднесена до іншої інформації з обмеженим доступом на
підставі положень Закону України «Про інформацію», але це не є перешкодою
для її використання в судовому засіданні по кримінальній справі.

7.3. Системні проблеми при провадженні у кримінальних справах
з використанням результатів оперативної ОЗ
В «Узагальненні Верховного Суду» питанням застосування оперативної
закупівлі присвячено розділ «Дотримання вимог чинного законодавства під
час проведення оперативної закупівлі». З посиланням на Закон України «Про
державну таємницю» зазначено, що у більшості випадків покупцями наркотичних засобів, психотропних речовин є особи, прізвища, ім’я та по батькові
яких замінено спеціальною постановою, наявність якої є обов’язковою і яка
зберігається окремо від матеріалів кримінальної справи в органі, у провадженні якого перебувала така справа, і яку суди не можуть вимагати від відділу
боротьби з незаконним обігом наркотиків (далі — ВБНОН). Разом з тим під
час узагальнення судової практики виявлено, що в деяких матеріалах кримінальних справ відсутні документи про шифрування даних про виконавця
контрольної закупки (покупця).
Оперативним підрозділам на підставі п. 15 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про
оперативно-розшукову діяльність» дозволяється встановлювати конфіденційне співробітництво з особами лише на засадах добровільності. За Інструкцією «в разі потреби використовуються документи, які зашифровують особу»,
і на практиці в постанові про проведення оператвної закупівлі використовують саме вигадані персональні дані.
В ході подальшого провадження у справі, для отримання фактичних
даних для використання в якості доказів в якій проводилась ОЗ, на підставі
положень Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які приймають
участь у кримінальному судочинстві», та ст. 52-1 КПК України до такої особи
застосовують заходи безпеки. Відповідно до ч. 1 ст. 52-1 КПК України та ч. 1
ст. 20 зазначеного Закону такі особи мають право на забезпечення заходів
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безпеки лише за наявності реальної загрози їх життю, здоров’ю, житлу або
майну. За ч. 2 ст. 20 цього Закону приводами для вжиття заходів безпеки є:
а) заява учасника кримінального судочинства, члена його сім’ї або
близького родича;
б) звернення керівника відповідного державного органу;
в) отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози
життю, здоров’ю, житлу і майну зазначених осіб.
В переважній кількості випадків такі заходи вживаються за зверненням
відповідних посадових осіб, і саме щодо осіб, які приймають участь в оперативній закупівлі в якості «покупців».
Найчастіше особа, в якої проводиться оперативна закупівля, знайома
з особою, яка використовується в ході оперативної закупівлі в якості покупця, тобто відсутні підстави для зашифровування особи «покупця», у всякому
разі, від особи, в зв’язку із злочинною діяльністю якої проводиться оперативна закупівля, а також відсутні дані про наявність реальної загрози її життю,
здоров’ю, житлу або майну. Реальність загрози для «покупця» складно розумно обґрунтувати ще й тому, що у переважній кількості випадків обвинуваченому у збуті наркотичних засобів обирається запобіжний захід у вигляді
взяття під варту. Тому на практиці трапляються такі анекдотичні випадки,
коли в якості підстави для застосування для «покупця»заходів безпеки у відповідній постанові зазначається можливість тиску на нього з боку адвокатазахисника обвинуваченого.
Таким чином, окрім того, що вжиття заходів безпеки у переважній більшості випадків є безпідставним, у таких випадках, фактично здійснюється
«засекречування» особи покупця не від обвинуваченого та його захисника,
а від суду, що, звичайно, створює істотні обмеження для дотримання судом
принципу всебічного та повного дослідження обставин кримінальної справи
при її судовому розгляді.
Після застосування відносно «покупця» наркотичних засобів заходів
безпеки сторона захисту позбавляється можливості безпосередньо допитати його. Під час досудового слідства очні ставки підозрюваного, обвинуваченого з такою особою не проводяться.
В судовому засіданні, в кращому для захисту випадку, за клопотанням
прокурора або за власною ініціативою суд (суддя) на підставі ч. 6 ст. 303 КПК України ухвалює постанову про проведення допиту такого свідка за допомогою
технічних засобів із іншого приміщення, в т. ч. за межами приміщення суду, тобто без безпосереднього контакту сторони захисту із свідком. Нерідко під час
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такого допиту поруч із свідком в зазначеному приміщенні перебувають працівники міліції того ОВС, який проводив оперативну закупівлю, а відтак, наявні
передумови для їхнього впливу на відповіді свідка під час допиту (підказок при
відповідях на запитання).
На практиці, зокрема, у випадках технічної неможливості допиту свідка
із іншого приміщення, частіше суди застосовують норму ч. 2 ст. 292 КПК України, коли свідок, щодо якого застосовані засоби безпеки, звільнюється від
обов’язку з’являтися в судове засідання, за наявності письмового підтвердження показань, даних ним раніше. Таким чином, навіть ні прокурор, ні суддя
жодного разу не бачить такого свідка, а письмове підтвердження наданих
ним раніше показань відбирається, знов-таки, оперативними працівниками.
Після цього застосовується положення п. 3 ч. 1 ст. 306 КПК України, і суд
оголошує показання свідка, надані ним під час дізнання, досудового слідства.
Практично, у переважній кількості випадків застосування оперативної
закупівлі заборонених предметів йдеться не про збут заборонених речовин
наркоділерами у відповідних за розмірами обсягах, а про їх передавання
в обсягах, потрібних для разового вживання, споживачами наркотиків один
одному.
Таким чином, зашифровування особи, яка співпрацює з оперативними
підрозділами, має своїм наслідком, власне, не забезпечення безпеки осіб, які
співпрацюють з оперативними підрозділами, яка майже завжди здійснюється
на підставі п. 1(ж) ч. 1 ст. 7 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які
приймають участь у кримінальному судочинстві»у формі забезпечення конфіденційності відомостей про особу, а ускладнення або повне унеможливлення дослідження і перевірки при судовому розгляді справи обставин щодо
проведення оперативної закупівлі та перевірки відповідних доказів шляхом
допиту свідків. Вочевидь, це призводить до порушення принципу змагальності судового розгляду, передбаченого як ст. 16-1 КПК України, так і ст. 6 Європейської конвенції, про що буде йти мова у розд. 13 цих Рекомендацій.
Внаслідок такого довільного та безпідставного застосування працівниками оперативних підрозділів заходів безпеки щодо «покупців», які приймають
участь в оперативних закупівлях, створені умови для необмежених зловживань з боку оперативних працівників, при цьому грубо порушується право
на захист осіб, які притягаються до кримінальної відповідальності в формі істотного обмеження їх права на надання доказів, допиту свідків і т. ін. В результаті ОЗ практично унеможливлюються перспективи на виявлення фактів по
стійної участі в оперативних закупівлях в якості «покупців» одних і тих же осіб,
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залучення їх до такого «співробітництва» не на добровільній основі, а під тиском працівників міліції, тобто фактичного їх використання в якості негласних
агентів держави, а також здійснення провокації та фальсифікації злочинів.
Звичайно, в рамках здійснення захисту в конкретній кримінальній справі
неможливо вирішити зазначені в цьому пунті системні проблемі, але можна
і треба ставити питання як про порушення права на справедливий судовий
розгляд справи, та к і про, за наявності до того підстав, про застосування провокації злочину, про що буде йти мова у розд. 14 цих Рекомендацій. До речі,
в розділі «Дотримання вимог чинного законодавства під час проведення оперативної закупівлі» «Узагальнення Верховного Суду у справах про наркотики»
прямо зазначено, що, враховуючи обов’язковість застосування судової практики Європейського суду з прав людини при проведені досудового слідства,
необхідно перевіряти, чи не було з боку працівників міліції та їхніх довірених
осіб підбурювання до організації придбання і збуту наркотичного засобу.

7.4. Деякі практичні поради
1.

В разі виникнення сумнівів щодо заведення оперативно-розшукової справи або дотримання граничних строків її проведення
захисник обвинуваченого може зробити запит в порядку п. 13 ч. 2
ст. 48 КПК України до керівника відповідного ОВС  або управління
внутрішніх справ обласного рівня з проханням повідомити дату
заведення та номер оперативно розшукової справи, в рамках якої
проводилась ОЗ, з зазначенням посади, звання, П.І.Б. особи, яка затвердила цю постанову. Також можна запросити відомості стосовно
надання дозволу на проведення ОРД, який має надаватись керівником відповідного оперативного підрозділу в порядку ч. 6 Закону
України «Про ОРД»: дату надання дозволу, посаду, звання, П.І.Б. цього керівника. Частіше відповіддю на такі запити є відмова у наданні
інформації, але вона не ґрунтується на законі, до того ж є судова
практика про визнання ненадання керівником ОВС відповіді на такі
запити неправомірними діями.
2.	Часто до матеріалів кримінальної справи долучається постанова
про проведення ОЗ (її копія). В разі відсутності у справі постанови
про проведення ОЗ можна також зробити запит захисника про надання її копії або відомостей, що містяться в ній, зокрема дату її ви-
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несення, посаду, звання, П.І.Б. особи, яка затвердила цю постанову,
а також посаду, класний чин та П,І.Б. прокурора, з яким погоджено
постанову. Звісно, такі відомості не можуть складати таємницю після проведення ОЗ, вилучення заборонених предметів та речовин
затримання «продавця» (якщо не йдеться про діяльність наркосиндикатів і т. ін.), тим більше, що відповідні протоколи за результатами оперативно-розшукових заходів долучаються до матеріалів
кримінальної справи. Таким чином, немає законодавчих обмежень
надання за запитом захисника копії постанови про проведення ОЗ,
хоча далеко не завжди суди це визнають. Єдиною перешкодою для
включення до матеріалів кримінальної постанови про проведення ОЗ, якщо в ній були б зазначені відомості, що дають можливість
ідентифікувати особу, яка залучена до крнфіденційного співробітництва для виконання завдань ОРД («покупця»). Проте в постанові
про проведення ОЗ зазвичай зазначаються саме зашифровані дані
про таку особу.
Також доцільно клопотати перед судом про витребування Інструкції, обґрунтовуючи тим, що законність отримання доказів обвинувачення зажди, виходячи із положення ч. 3 ст. 62 Конституції
України, має бути предметом дослідження в суді. Наразі визначити
законність чи незаконність дій працівників міліції, з огляду на положення ч. 2 ст. 19 Конституції України, без обізнаності із тим, який
саме спосіб їх отримання передбачений законодавством, в даному
випадку, при отриманні фактичних даних злочинної діяльності з використанням ОЗ, є об’єктивно неможливим. Зазвичай виявляється,
що дії оперативних працівників в ході ОЗ багато у чому не відповідають тим правилам, які передбачені Інструкцією та викладені в п. 7.1
цього Розділу, що надає підстави для заперечення проти отриманих в ході ОЗ доказів.
Відповідно до п. 1.7 Інструкції, в постанові про проведення ОЗ, в тому числі має зазначатись загальна вартість предметів або речовин,
які закуповуються. Отже, із змісту постанови має випливати, скільки
коштів мали отримати оперативні працівники для проведення ОЗ,
і ці суми можна порівняти із сумою, що була фактично використана за матеріалами справи. Окрім того, оскільки для ОЗ використовуються державні кошти, порядок їх видачі та використання чітко
врегульовані відповідними інструкціями з бухгалтерського обліку
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та з обігу готівки. Відповідно, для перевірки факту отримання грошей для проведення конкретної ОЗ доцільно звернутися із запитом
до фінансового підрозділу обласного управління внутрішніх справ
з проханням надати відповідь, чи видавались готівкові кошти на
проведення оперативної закупівлі за постановами про їх проведення (дата, номер), хто із оперативних працівників якого органу/
підрозділу внутрішніх справ її отримував, на підставі наказу якого
начальника, а також копії відповідних видаткових касових ордерів
та авансових звітів за їх використання.
Відповідно до п. 2.8 Інструкції, за можливості, весь хід операції
фіксується на відеоплівку, і це правило в багатьох випадках дотримується на практиці. Отже, в разі наявності можливості проведення відеозапису ОЗ (за відсутності перешкод для цього) та не використання цього засобу її фіксації, необхідно ставити питання про
порушення правил проведення ОЗ.
В багатьох випадках проводиться більше однієї ОЗ щодо тієї ж самої
особи –«продавця», без порушення кримінальної справи та початку її кримінального переслідування після проведення першої ОЗ
та отримання за її результатами фактичних даних про вчинення
збуту заборонених цією особою речовин. В таких випадках справа
порушується, після проведення наступної ОЗ, наразі, в тому числі
з кваліфікуючою ознакою повторності злочинів. На практиці трапляються випадки, коли період часу між першою та наступною ОЗ
сягає місяця. Звичайно, така практика є прямим порушенням положення ст. 4 КПК України про обов’язок, в тому числі органу дізнання,
порушити кримінальну у кожному випадку виявлення ознак злочину. Звичайно, такі дії (бездіяльність) відповідних працівників міліції,
які отримали фактичні дані про злочин ще в ході першої ОЗ, є незаконними, і доречно ставити питання перед прокурором, який здійснює нагляд, про проведення перевірки їхніх дій на наявність ознак
службової недбалості (ст. 367 КК України), зловживання владою або
службовим становищем (ст. 364 КК України) чи приховування злочину (ст. 396 КК України).
В разі вжиття щодо «покупця» заходів безпеки, з метою досягнути
допиту свідка — «покупця» в суді може бути доцільним оскаржити
постанову про це, оскільки, як зазначено у п. 7.3. цього розділу, зазвичай відсутні підстави для вжиття таких заходів.
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РОЗДІЛ 8
Проблема можливої фальсифікації доказів у справі
Як багаторазово повідомлялося представниками правозахисних організацій, фальсифікація доказів у справах проти споживачів наркотиків не
є винятком, а має системний характер. Звичайно, таке явище може мати місце
у справах про злочини будь-якого роду, але стосовно злочинів у сфері обігу
наркотичних засобів вислів «підкинули наркотиків» давно став звичним.
Серед осіб, які ставали жертвами таких незаконних дій працівників
міліції, та тих, хто цікавиться цією проблемою, існує думка, що однією з головних причин, яка спонукає вдаватися до фальсифікації доказів у справі,
зокрема до штучного «вигадування» самої події злочину, є наявність існуючої і дотепер системи неофіційних планових показників, в т. ч. з кількості
розкритих злочинів як загальної, так і по окремих їх групах. Виходячи із специфіки злочинів у сфері обігу наркотичних засобів: відсутність потерпілих
та матеріальної шкоди, завданої злочином; поширеність предметів злочину
певного виду (зокрема коноплі); переважне використання в якості свідків
у таких справах споживачів наркотиків, які часто є залежними від працівників
підрозділів БНОН ОВС, — стає зрозумілим, що категорія саме цих справ, а не,
наприклад, убивств, є потенційно однією із найбільш зручних для «покращення» статистичних показників роботи ОВС.
Засобами можливої фальсифікації доказів можуть бути, зокрема:
— отримання під тиском від особи, яка переслідується кримінальним
порядком, зізнальних показань або пояснень чи явки з повинною за
відсутності, в дійсності, самої події порушення правил обігу наркотичних засобів (їх придбання, зберігання, збуту тощо), в т. ч. про наявність
мети їх збуту за фактичної наявності таких дій для власних потреб;
— складання пояснень та протоколів показань в якості свідків осіб, які
є залежними від міліції особами (наркозалежні, такі, що перебувають під адміністративним наглядом тощо);
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—

складання протоколів про вилучення заборонених речовин за відсутності самого факту вилучення;
Принципово, докази обвинувачення можуть бути штучно створені як
під час досудового слідства (письмові докази, що містять неправдиві відомості та речові докази, які насправді не мають відношення до особи, яка переслідується кримінальним порядком), так і під час розгляду справи в суді
(неправдиві показання свідків).
Довести факт фальсифікації доказів у справі (що є дуже складною справою) можливо як шляхом допиту свідків (понятих, осіб, які за версією обвинувачення є покупцями наркотичних засобів), так і на підставі письмових документів. Для використання такого ефективного засобу захисту, як використання письмових документів, необхідно бути добре обізнаним не лише з законами України, в першу чергу, з КПК України, Законами України «Про міліцію»,
«Про оперативно-розшукову діяльність», але й з положеннями нормативних
актів МВС України, що регулюють окремі аспекти діяльності ОВС: роботу окремих служб, провадження у справах про адміністративні правопорушення,
ведення спеціального діловодства і т. ін.
Звісно, заперечування проти сфальсифікованих доказів є дуже складною
справою і можливо лише за умови ретельного з’ясування обставин кримінальної справи, отримання нових доказів на користь захисту, зокрема, виявлення свідків захисту, забезпечення та якісне проведення їх допиту в суді
і т. ін. Проте отримання хоча б частково позитивного результату такої роботи
практично завжди призводить до послаблення обвинувачення.
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РОЗДІЛ 9
Питання забезпечення права на охорону здоров’я осіб,
які утримуються під вартою в ОВС
9.1. Загальні зауваження
Звичайно, будь-які особи, що утримуються під вартою, мають право на
охорону здоров’я, але особи, які є споживачами наркотиків, зазвичай страждають на численні хронічні та інфекційні хвороби, серед яких туберкульоз,
вірусний гепатит, ВІЛ/СНІД. З іншого боку, забезпечення надання медичної
допомоги особам під час їх тимчасового тримання під вартою практично зводиться до виклику швидкої медичної допомоги у випадках очевидної необхідності надання невідкладної медичної допомоги особам, які перебувають
у загрозливих станах, саме тому проблеми з цього питання є одними із найгостріших з тих, що існують в сфері дотримання прав цієї категорії осіб.
Право особи на охорону здоров’я є одним із конституційних прав особи
(ст. 49 Конституції України) і врегульовано нормами загального законодавства про охорону здоров’я. Природно, що обов’язок забезпечення прав осіб,
які утримуються під вартою, в т. ч. права на охорону здоров’я, покладається
на адміністрацію місць тримання осіб під вартою.
Обов’язки міліції з забезпечення права на медичну допомогу особам,
які утримуються під вартою в ОВС, окрім положення ч. 5 ст. 5 Закону України
«Про міліцію» щодо негайного надання затриманим та заарештованим (взятим під варту) особам, в разі необхідності, медичної допомоги, визначені:
— для міськрайлінорганів внутрішніх справ — в зазначеній вище «Інструкції з організації роботи чергової частини»;
— для ІТТ — в «Правилах внутрішнього розпорядку в ізоляторах
тимчасового тримання органів внутрішніх справ України» (затв. Наказом МВС України від 02.12.2008 р. № 638).
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Обов’язки з контролю стану здоров’я осіб, які утримуються під вартою
в ОВС, створення умов для запобігання його погіршенню, а в разі необхідності, забезпечення надання медичної допомоги конкретизовані в наступних
положеннях відповідних нормативних актів МВС України, що наведені нижче.

9.2. Інструкція з організації роботи чергової частини

(п. 7.1.1.) Перед поміщенням особи до кімнати для затриманих та доставлених (КЗД) черговий зобов’язаний з’ясувати стан її здоров’я.
(П.п. 6.6.2., 6.6.6., 7.3.5) У разі скарги затриманого на погіршення стану
здоров’я, виявлення зовнішніх ознак його погіршення або ознак отримання
ним тілесних ушкоджень, черговий зобов’язаний негайно викликати швидку
медичну допомогу чи працівників закладу охорони здоров’я, забезпечити
постійний нагляд за такою особою. Доповісти начальникові ОВС, а в разі необхідності надати невідкладну медичну опомогу.
Рішення про можливість утримання вказаної категорії осіб черговий
приймає залежно від висновку лікаря, що фіксується в журналі реєстрації надання медичної допомоги особам, які утримуються в черговій частині (додаток 16 до Інструкції ) та письмового розпорядження начальника ОВС. При передачі таких осіб у заклад охорони здоров’я на лікування в книзі обліку осіб,
які доставлені до чергової частини, робиться відповідний запис.

9.3. Правила внутрішнього розпорядку в ІТТ ОВС України
(П. 3.1.10.) Особи, які тримаються в ІТТ, мають право на медичне забезпечення, їм дозволяється мати при собі та зберігати в камерах з дозволу медичного працівника ліки (п. 3.2.8).
(П. 9.1, п. 9.3) У разі скарг особи на поганий стан здоров’я або виявлення
у неї ознак захворювання черговий по ІТТ зобов’язаний негайно викликати
бригаду швидкої медичної допомоги, а якщо за висновком бригади швидкої
медичної допомоги особа потребує стаціонарного лікування, її направляють
під охороною у відповідний медичний заклад (п. 9.5). Також не дозволяється
тримати в ІТТ осіб з ознаками гострих захворювань, за наявності відповідних
медичних документів (п. 9.5).
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(П. 9.3) Перед поміщенням до камер особи повинні пройти первинний
медичний огляд, а в період перебування в ІТТ — обов’язкове медичне обстеження: загальний лікарський огляд, рентген-флюорографічне, за необхідності, лабораторне обстеження та інші методи дослідження. Про скарги осіб
на стан здоров’я, характер наданої їм медичної допомоги робляться записи
в журналі первинного обстеження осіб, які поміщаються в ІТТ (додаток 4 до
Правил), та журналі надання медичної допомоги особам, які тримаються в ІТТ
(додаток 5 до Правил), що постійно зберігаються в чергового ІТТ.
Таким чином, положень чинного законодавства цілком достатньо для
того, щоб вимагати реалізації права осіб, які утримуються в ОВС, на медичну
допомогу, зокрема, забезпечення подовження надання замісної підтримуючої терапії (ЗПТ) для осіб, які отримували таке лікування до їх затримання та
тримання під вартою, незважаючи на те, що спільний наказ МВС України, МОЗ
України та ДДУПВП про порядок взаємодії ОВС, органів і установ виконання
покарань та закладів охорони здоров’я з питань забезпечення надання особам замісної терапії на теперішній час перебуває в процесі розробки. Це повною мірою стосується і питань забезпечення подовження надання антиретровірусною терапії (АРТ), як і взагалі, будь-яких проблем із здоров’ям у затриманих осіб загального характеру: наявність захворювань серцево-судинної
системи (ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертонія), органів травлення
(виразка, гастрит, цукровий діабет), органів дихання (астма) тощо.
Порушення права на медичну допомогу затриманих наркозалежних
осіб, зокрема на подовження одержання ЗПТ, особливо щодо осіб, які перебувають у стані абстиненції, можна використовувати як один із аргументів
чинення тиску на них таким специфічним способом, з використанням їх вразливого стану.
В обґрунтування необхідності, за медичними показниками, продовження надання ЗПТ особі, яка затримана і утримується під вартою, можна використовувати медичні висновки або довідки із наркологічного диспансеру.
Для забезпечення продовження ЗПТ для такої особи можна також звернутися до головного лікаря наркологічного диспансеру, де вона отримувала ЗПТ
з письмовим проханням про надання відповідної довідки.
Також можна заявити клопотання посадовій особі, під контролем якої
перебуває затримана особа, про її невідкладне направлення для проведення
медичного огляду щодо наявності стану наркотичного сп’яніння та наркотичної залежності. В разі встановлення лікарем-наркологом у особи наркотичної залежності можна вимагати надання їй відповідної медичної допомоги,
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наразі лікар сам має запропонувати людині, яка перебуває у стані наркотичного сп’яніння (абстиненції) медичну допомогу.
Проте до постановки особи на облік як незаконного споживача наркотиків за медичними правилами надавати медичну допомогу особі в формі давання їй в якості ліків наркотичних засобів забороняється. Тому щодо інших
осіб, які страждають від абстинентного синдрому, може бути застосовано лише швидку детоксикацію разом з наданням препаратів заспокоювальної дії.

9.4. Практика Європейського суду щодо порушень права осіб на медичну допомогу
Нижче наведені витяги із окремих рішень Європейського суду, що стосуються порушень права осіб під час їх тримання під вартою, на належну медичну допомогу, яке забезпечується статтею 3 Європейської конвенції.
На особливу увагу заслуговує справа McGlinchey and Others v. The United
Kingdom (Макглінчі проти Сполученого Королівства, рішення від 29.07.2003),
за обставинами якої заявниці, яка була залежною від героїну та трималась
під вартою та якій надавалось відповідне лікування від цієї залежності, в т. ч.
у лікарні, та незважаючи на це Суд визнав порушення заборони проти нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження:
«53. Суд зауважує, що вона була оглянута медсестрою при її прийманні
до в’язниці 7 грудня 1998 року. 8 грудня 1998 року її оглянув лікар К., лікар
в’язниці, який забезпечував її курсом лікування від її різноманітних проблем.
Стосовно її синдрому залежності він спочатку призначив їй препарат проти
абстиненції лофексидин. Одна доза цього препарату була пропущена в середині дня з приводу її низького кров’яного тиску. 10 грудня 1998 року вона
знов була оглянута лікарем К., який призначив їй внутрішньо-м’язову ін’єкцію
від триваючих синдромів залежності. Він не знайшов ознак її зневоднення
та додав більшого значення її клінічному стану, зокрема,тому, що вона явно
втратила вагу з 50 до 43 кг, оскільки була відома наявність різниці між вагами, що використовувались при її прийомі та тими, що є в медичному центрі.
Однак, він був обізнаний з тим, що були потенційні проблеми, та дав вказівку
контролювати її вагу. 11 грудня 1998 р. вона знов була оглянута лікарем К.,
який не знайшов ознак зневоднення та вважав, що її стан був, в цілому, стабільним. Він дав вказівку зробити ще одну ін’єкцію, яка, як вважалось, мала
певний ефект, оскільки вона була здатна затримувати рідину до кінця дня.
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Оральне приймання анти-блювотного препарату було призначено продовжити після вихідних. Записи медсестри показують, що іноді у цей період медсестри давали слабкі анти-нудотні препарати, щоб допомогти Джудіт Макглінчі з її симптомами та заохочували її пити рідину.
54. Відповідно, вбачається, що незважаючи на те, що стан Джудіт Макглінчі
з 7 по 12 грудня 1998 року був предметом регулярного спостереження з боку
лікарів та медсестер, які вживали кроків у відповідь на синдроми залежності
Джудіт Макглінчі, Суд зазначає, що у цей період вона багаторазово блювала,
приймала дуже мало їжі та втратила значну вагу у невизначеній кількості. Хоча ін’єкції були зроблені двічі, вони мали, щонайбільше, короткочасний ефект,
оскільки увечері 11 грудня 1998 року вона знов почала блювати. Докази будьякого покращення її стану в цьому аспекті, з точки зору Суду, є слабкими.
55. Наступні два дні, суботу та неділю, відповідно до розкладу роботи
персоналу в в’язниці, лікар К. був відсутній. Лікар, якій був на зміні, навідався до в’язниці в суботу вранці 12 грудня, але у записах не зазначено, що він
оглядав Джудіт Макглінчі. Якщо б лікар був потрібний у будь-який час на
вихідні, медсестри викликали б лікаря або організували перевезення до лікарні. Отже, здається, що лікар не оглядав Джудіт Макглінчі протягом двох
днів. 12 грудня 1998 року під час огляду її температура, артеріальний тиск та
пульс були у нормі. Проте вона продовжувала блювати, та була записана її вага, яка впала до 40 кг, ще на 3 кг менше з 9 грудня та, імовірно, на 10 кг менше
з її приймання п’ять днів раніше. Незважаючи на це подальше погіршення,
медсестри не знайшли жодних причин, щоб попередити про небезпеку або
необхідність отримати думку лікаря стосовно її стану.
56. Уряд зазначив на позитивні ознаки після цього періоду — що вона
краще спала та 13 грудня прийняла трохи їжі. Однак, вона блювала в обидва
ці дні та після приймання цієї їжі. Лікар К. підкреслював, що весь час її життєві
ознаки були в межах норми, та те, що у особи, яка страждає на сильне зневоднення, очікувалась би втома та ідентифікуємі фізичні симптоми, яких не
було у Джудіт Макглінчі. Проте під час розслідування лікар Тобін вважав, що
хоча це не було встановлено спеціальними аналізами, що Джудіт Макглінчі
була зневоднена при прийомі до лікарні внаслідок неможливості введення
венних катетерів, та були вагомі ознаки цієї дії. В той час, як ці висновки могли
б бути пояснені значною втратою крові, один епізод блювання, спричиненого
прийманням кофе, не забезпечив би адекватного пояснення.
57. Докази показують Суду, що на ранок 14 грудня1998 року Джудіт Макглінчі — споживач героїну, чий стан харчування та загальний стан не були
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гарними при прийомі до в’язниці, страждала на серйозну втрату ваги та була
зневоднена. Це було результатом тижневих або більше неконтрольованих
симптомів блювання та неспроможності приймати їжу або утримувати рідину. Ця ситуація, на додаток до завдання Джудіт Макглінчі фізичного болю та
страждань, як показали її пізніші колапси, піддало її здоров’я серйозному ризику. З огляду на обов’язок, покладений на адміністрацію в’язниці, забезпечувати необхідну медичну допомогу ув’язненим особам, Суд доходить висновку,
що у цій справі мало місце недотримання стандартів, встановлених статтею 3
Конвенції. У контексті незабезпечення адміністрацією в’язниці точних засобів
для визначення втрати Джудіт Макглінчі ваги, він зазначає, що це був чинник,
який мав би бути попередженням в’язниці про серйозність її стану, але який
значною мірою був знецінений внаслідок різниці між вагами. Також був пропуск у спостереженні її стану лікарем продовж вихідних днів, коли відбулася
подальша значна втрата ваги, та неспроможність в’язниці вжити більш ефективних заходів для лікування стану Джудіт Макглінчі, таких, як поміщення до
лікарні для забезпечення внутрішньо-венного введення ліків та рідин, або
надання більш кваліфікованої допомоги у стримуванні блювотиння.
58. Суд робить висновок, що поводження адміністрації в’язниці з Джудіт
Макглінчі порушило заборону проти нелюдського або такого, що принижує
гідність, поводження, яка міститься в статті 3 Конвенції».
З наступних справ можна визначити тлумачення Судом неадекватності
медичної допомоги у випадках наявності у ув’язнених осіб, переважно, найбільш поширених інфекційних захворювань (туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний
гепатит), а також деяких інших.
Melnik v. Ukraine (Мельник проти України, 28 березня 2006 року)
«104. Суд зазначає, що з зауважень сторін вбачається, що у заявника виявлено захворювання на туберкульоз майже через два з половиною місяці
після того, як він вперше поскаржився на ускладнене переривчасте дихання
та слизовий кашель (див. параграф 33 вище). Суд вважає, що неточність попереднього діагнозу від 13 та 14 квітня 2001 року підтверджує скарги заявника
щодо неадекватності наданої медичної допомоги, не виявлення захворювання в короткий термін чи нездійснення ізоляції заявника та надання йому
адекватного та своєчасного лікування…
105. Більше того, після прибуття до Пенітенціарної установи № 316/83
заявника не оглянув лікар на предмет можливого захворювання на туберкульоз… До затримання заявник не страждав на жодну з хвороб легенів (про
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що свідчить медичний огляд від 29 вересня 2000 року…). Після встановлення діагнозу захворювання на туберкульоз в червні 2001 року його оглядали
більш регулярно та перевели до спеціальної пенітенціарної установи для
в’язнів, які страждають на туберкульоз, де його лікували від цієї хвороби та
для попередження рецидиву до 11 серпня 2003 року. Стан здоров’я заявника
почав покращуватися в жовтні 2001 року. Проте тривале лікування від туберкульозу призвело до побічних ефектів, таких, як погіршення зору та головокружіння…
106. На думку Суду, вищезгадані обставини дозволяють зробити висновок, що заявник не отримав необхідної та своєчасної допомоги, з огляду на
серйозність захворювання та наслідки для його здоров’я».
Khudobin v. Russia (Худобін проти Росії, рішення від 26.01.2007)
«83. … на час арешту заявник страждав на декілька хронічних захворювань, таких, як епілепсія, панкреатит, вірусний гепатит В та С, а також на різні
психічні розлади. Він також був ВІЛ-позитивним. Уряд не заперечував ці захворювання, деякі з яких були загрозливими для життя, відомими для органів
влади та що вони потребували постійного медичного нагляду та лікування.
Органи влади вели записи про стан здоров’я заявника та лікування,яке йому
надавалось під час його тримання під вартою…
84. Суд зазначає у цьому відношенні, що під час його тримання під вартою
заявник заразився декількома серйозними хворобами такими, як гостра пневмонія. Він також мав декілька приступів епілепсії. Незважаючи на те, що його
повторювальні захворювання можуть частково пояснюватись його минулою
медичною історією, зокрема, тим фактом, що він був ВІЛ-позитивним, гостре
погіршення стану його здоров’я під час тримання під вартою викликає певні
сумніви стосовно адекватності наявного там його медичного лікування…
85. Суд також зауважує, що заявник звертався із скаргами до органів влади у той час, коли від них розумно було б очікувати вжиття відповідних заходів. Опис заявником його проблем із здоров’ям був докладним та послідовним. Органи влади володіли записами його медичної історії та були обізнані
із зробленими цивільними лікарями рекомендаціями стосовно необхідного
медичного лікування.
86. До того ж, щонайменше, у двох випадках батько заявника просив
керівництво установи тримання під вартою провести незалежне медичне
обстеження стану здоров’я заявника. Проте ці звернення були відхилені: як
випливає із медичної довідки, виданої Урядом, будь-яке наступне медичне
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обстеження заявника було можливе лише за ініціативи органів розслідування. Викликає тривогу той факт, що питання медичного обстеження заявника
було залишено на розсуд слідчого: слідчий, а не лікарі, мав вирішувати, чи
потребував заявник будь-якого додаткового медичного обстеження. За таких обставин важко погодитись з точкою зору Уряду, що заявник не потребував будь-якого додаткового медичного обстеження або лікування.
87. Нарешті, один епізод викликає особливу увагу, а саме той, який відбувся 26 квітня 2006 року. Заявник стверджував, що цього дня його співкамерники змушені були зробити йому укол, щоб припинити приступ епілепсії.
На підтвердження цього твердження заявник надав письмову заяву, підписану його співкамерниками. Суд звертає увагу на аргументи Уряду, що ця
заява не може використовуватись в якості доказу, оскільки співкамерники
заявника не були фахівцями в галузі медицини. Проте не обов’язково мати
професійні знання, щоб стверджувати, що ін’єкція не була зроблена співробітниками медичної частини слідчого ізолятора. Немає підстав вважати,
що співкамерники, які підписали цю заяву, брехали. З іншого боку, Уряд не
надав жодних записів щодо цього інциденту. Відповідно, Суд погоджується
з версією заявника щодо подій, які стосуються інциденту 26 квітня 1999 року.
У цьому відношенні Суд нагадує, що медична допомога, надана некваліфікованими особами, не може бути визнана як належна…
88. Разом сукупність зазначених вище чинників свідчить на користь
тверджень заявника, що медична допомога під час його тримання під вартою
була неадекватною. За таких обставин Уряд мав спростовувати це. Проте Уряд
не надав будь-яких документів, які б могли пояснити, яка медична допомога
надавалась заявнику, коли вона була здійснена та ким… Так, Уряд в своїх запереченнях стверджував, що заявник отримував «загальне відновлювальне
лікування та вітамінну терапію», дуже широке висловлювання, яке потребує
подальшого роз’яснення. Далі, Уряд не прояснив, чи отримував заявник ліки,
призначені цивільними лікарями… Щодо медичних довідок та витягів із медичних записів, наданих Урядом (тією мірою, якою вон були розбірливими),
вони лише підтверджують діагноз, але не містять інформації щодо характеру
лікування, яке отримував заявник, або про будь-яке особливе обстеження,
яке він проходив. Відповідно, Суд вважає, що Уряд не надав правдоподібні
пояснення погіршенню стану здоров’я заявника під час його тримання під
вартою.
89. Отже, Суд погоджується із версією заявника щодо стану його здоров’я
та медичної допомоги, яку він отримав під час тримання під вартою. Зокрема,
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Суд погоджується з тим, що у квітні 1999 року заявник мав приступи епілепсії та він не отримував кваліфікованої та/або своєчасної медичної допомоги.
Протягом всього періоду його тримання під вартою органи влади не наглядали за його хронічними захворюваннями та не забезпечили адекватне медичне лікування, що погіршило його стан здоров’я та збільшило його вразливість
до інших хвороб, а саме, повторювальної пневмонії. Одного разу заявника,
який мав високу температуру, помістили до камери медичного ізолятору разом із пацієнтами, які мали гнійні захворювання. У липні 1999 року він хворів
на бронхопневмонію, але не отримував лікування протягом десяти днів. Суд
тепер буде досліджувати, чи означають ці факти, взяті разом із іншими обставинами справи, що мало місце «нелюдське або таке, що принижує гідність
поводження», як про це стверджував заявник.
94. Звертаючись до обставин цієї справи, Суд нагадує, що докази із різних медичних джерел підтверджували, що заявник мав декілька серйозних
захворювань, які вимагали регулярної медичної допомоги. Проте ніщо не
зазначає на те, що його захворювання були принципово несумісними із його триманням під вартою. Установа тримання під вартою мала медичну частину, куди заявник поміщався декілька разів, та його захворювання могли б,
імовірно, лікуватися у цьому підрозділі.
95. В цей же час Суд посилається на свій висновок, що заявник не отримував необхідної медичної допомоги. Навіть під час перебування в медичному ізоляторі СІЗО, він явно страждав на фізичні наслідки його медичного стану. Щодо психічного стану, він мав би знати, що у будь-який момент в нього
був ризик появи стану невідкладної медичної допомоги з дуже серйозними
наслідками, та що була відсутня можливість отримати кваліфіковану медичну допомогу… . Це мало б спричиняти появу значного занепокоєння з цього
приводу.
96. До того ж, заявник був ВІЛ-інфікованим та страждав від серйозних
психічних розладів. Це збільшувало ризики, пов’язані з будь-якими захворюваннями, на які він страждав протягом його тримання під вартою, та посилювало його побоювання в цьому відношенні. За цих обставин відсутність
кваліфікованої та своєчасної медичної допомоги, на додаток до відмови органів влади дозволити проведення незалежного медичного обстеження його
стану здоров’я, створювало таке сильне відчуття небезпеки, яке у поєднанні
із його фізичними стражданнями досягли рівня поводження, що принижує
гідність у значенні статті 3 Конвенції.
97. Отже, в цьому відношенні мало місце порушення статті 3 Конвенції».
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Yakovenko v. Ukraine ( Яковенко проти України, рішення від 25.10.2007 року)
«90. Заявник скаржився, що він, як ВІЛ-інфікований і хворий на туберкульоз, не отримував належної медичної допомоги.
93. …попри те, що адміністрація ІТТ дізналася про ВІЛ-позитивний статус заявника 21 лютого 2006 року, жодних медичних заходів, про які йдеться
в наказі № 186/607…, вжито не було. Заявника не доправили до лікаря-інфекціоніста для антиретровірусного лікування і, зокрема, не здійснювали контролю щодо можливості його зараження опортуністичними захворюваннями.
Натомість органи влади й далі направляли його до Севастопольського ІТТ,
в якому не було штатного лікаря.
94. Немає свідчень того, що Сімферопольський СІЗО передав інформацію про ВІЛ-позитивний статус заявника до адміністрації Севастопольського
ІТТ. У будь-якому разі заявника зареєстрували як ВІЛ-інфікованого в місцевому центрі профілактики і боротьби зі СНІДом лише у травні 2006 року, хоча
згідно із наказом № 186/607 це належить робити негайно після оформлення
прибуття такого затриманого до відповідної установи.
95. До того ж, коли заявник заразився туберкульозом, який за цих умов
був опортуністичним захворюванням, його відмовилися прийняти в Сімферопольському СІЗО і, на порушення національного законодавства, розпорядилися залишити в Севастопольському ІТТ на строк, що перевищував десять діб…
96. Уряд доводив, що відсутність лікаря чи фельдшера в штаті Севастопольського ІТТ компенсувалася можливістю виклику швидкої медичної допомоги щоразу, коли стан заявника потребував медичного втручання…
97. У цьому зв’язку Суд нагадує: для того, щоб викликати швидку медичну
допомогу, адміністрація Севастопольського ІТТ мала спочатку дати відповідний
дозвіл, а це для неї було складним завданням за відсутності професійної медичної поради … До того ж обладнання в машині швидкої допомоги, яку викликали заявникові…, було явно не придатним для встановлення точного діагнозу,
і лікар запропонував направити заявника до спеціалізованої лікарні для додаткового обстеження … Проте адміністрація ІТТ відмовилася зробити це. Оскільки стан здоров’я заявника і далі погіршувався, 12 квітня 2006 року знову було
викликано швидку допомогу. Вона так само не змогла поставити точний діагноз
і … Лише після цього, 14 квітня 2006 року, адміністрація ІТТ нарешті вирішила
доправити заявника до інфекційної лікарні для обстеження та лікування…
98. … Суд зазначає, що Уряд, повідомивши у своїх зауваженнях про призначення лікарями подальшого лікування заявника, не довів, що адміністрація Севастопольського ІТТ справді забезпечила його таким лікуванням.
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99. …21 квітня 2006 року консиліум лікарів інфекційної лікарні підтвердив необхідність стаціонарного лікування заявника у спеціалізованому
медичному закладі. Заявника перевели до Севастопольського протитуберкульозного диспансеру лише 28 квітня 2006 року — після запиту, який Суд
надіслав відповідно до правила 39 Реґламенту Суду. Заявник стверджував,
що така затримка була спричинена небажанням адміністрації Севастопольського ІТТ виділити чотирьох охоронців для тримання його під вартою в лікарні. Уряд не дав ніяких пояснень стосовно цієї затримки.
100. Хоч і 20 квітня, і 21 квітня 2006 року лікарі інфекційної лікарні призначали заявникові протитуберкульозне лікування, немає жодних свідчень
того, що це було забезпечено, коли він перебував у Севастопольському ІТТ.
101. На думку Суду, ненадання заявникові вчасної і належної медичної
допомоги, якої він потребував як ВІЛ-інфікований і хворий на туберкульоз,
становило нелюдське і таке, що принижує гідність, поводження у значенні
статті 3 Конвенції.
102. Отже, у зв’язку з цим також було порушено статтю 3 Конвенції».
Ukhan v. Ukraine (Ухань проти України, рішення від 18 грудня 2008 року)
«75. Суд зазначає, що у грудні 2003 року, невдовзі після того, як заявника було поміщено до СІЗО № 30, йому було поставлено діагноз геморой,
хронічний бронхіт та перелом ребра. У квітні 2005 року, напередодні переведення заявника до виправної колонії № 81, в нього було виявлено атрофію другого ступеня нерва лівого ока, помірно виражений лівобічний геміпарез, церебральну астенію, мнестичне зниження особистості та хронічний
гастродуоденіт. Заявника було визнано інвалідом третьої групи. У грудні
2005 року на завершальному етапі перебування заявника у виправній колонії № 81 у результаті загострення зазначених захворювань його було
визнано інвалідом другої групи. За цих обставин Суд не може не зазначити,
що стан здоров’я заявника значною мірою погіршився протягом строку по
збавлення свободи.
76. З іншого боку, Суду важко визначити, якою мірою таке погіршення
викликано саме умовами тримання, включаючи незадовільний медичний
догляд, а не старінням заявника та природним перебігом його захворювань.
По-перше, Суд зазначає, що заявника часто обстежували лікарі, йому за різними скаргами призначалось лікування. Незважаючи на те, що, як свідчать
написані від руки медичні записи, це лікування було симптоматичним та базувалось на застосуванні знеболювальних, заспокійливих та легких консер-
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вативних препаратів, не маючи будь-якої іншої інформації, Суд не може вирішувати, чи відповідав вибір методів лікування потребам заявника та чи міг
би він отримати краще лікування у звичайних лікарнях. Крім того, Суд звертає
увагу на те, що декілька разів заявника дійсно обстежували лікарі, які не працювали в установах системи виконання покарань…
77. Незважаючи на те, що заявника часто оглядали лікарі протягом строку позбавлення волі, Суд зазначає, що, починаючи з 21 травня 2004 року, його
медичні записи неодноразово були пов’язані з чисельними та прогресуючими неврологічними симптомами черепно-мозкової травми, якої заявник
ймовірно зазнав у 2003 році, ці симптоми не були зафіксовані та за ними не
проводилось лікування до весни 2004 року. Тільки 21 липня 2004 року заявнику було проведено сканування голови.
78. Далі, після того як у заявника були виявлені неврологічні симптоми,
видається, що лікарі не змогли їх чітко кваліфікувати. Зокрема, Суд зазначає,
що 26 квітня 2005 року лікарсько-трудова комісія встановила, що заявник
хворіє на лівосторонній геміпарез. 13 червня 2005 року доцент кафедри нервових захворювань не погодився з цим діагнозом та визначив, що «невизначене обмеження рухливості» лівих кінцівок заявника не відповідає критеріям
геміпарезу, однак він не встановив свій діагноз та не надав рекомендацій.
Спроб погодити ці дві позиції не було. Ґрунтуючись на висновку доцента
кафедри, медичний персонал виправної колонії № 81 дійшов висновку, що
неврологічний стан заявника був стабільним і він перебільшував силу болю,
який відчував. У той же час у листопаді 2005 року заявнику знову було по
ставлено діагноз геміпарез. У грудні 2005 року його було визнано інвалідом
другої групи у зв’язку із погіршенням цього та інших захворювань. У світлі
матеріалів, наданих Суду, Суд зазначає, що у справі заявника уповноважені
органи не створили умов для швидкої та належної діагностики.
79. Щодо всебічності підходу уповноважених органів до лікування, реабілітації та профілактичного нагляду Суд зазначає, що надані медичні записи,
незважаючи на їх велику кількість, є нерозбірливими, крім того, вони не систематизовані та містять часткову інформацію про лікування, яке було рекомендовано та отримано заявником. Зокрема, хоча у заявника був перелом
ребра під час перебування у СІЗО  № 30, у матеріалах справи немає жодної
інформації щодо нагляду та лікування заявника у зв’язку із цим захворюванням. Крім того, не дивлячись на той факт, що 18 грудня 2003 року заявнику
був поставлений діагноз геморой та хронічний бронхіт, Суду не було надано
жодного документа, датованого раніше квітня 2004 року, який стосувався б
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рекомендацій щодо лікування та нагляду з приводу бронхіту, та документа
щодо лікування та нагляду з приводу геморою раніше червня 2005 року…
80. Наступні записи, зроблені від руки, не дивлячись на їх велику кількість, також містять тільки часткову, ad hoc, інформацію. Багато з цих записів
просто фіксують скарги заявника на періодичні погіршення його хронічних
захворювань та не відображають жодних деталей, пов’язаних з рекомендованим або отриманим лікуванням. Та навіть якщо у зазначених записах таку
інформацію можна знайти, вона здебільшого обмежується назвою ліків без
зазначення доз, частоти та тривалості лікування, інформації, чи дійсно лікування було отримано так, як прописано, та будь-якої оцінки його ефективності. Не дивлячись на те, що більшість захворювань заявника були визначені
як хронічні, відповідні рекомендації щодо профілактичного лікування якщо
й надавались, то здебільшого були загальними (наприклад, рекомендації щодо невизначеної дієти… Незалежно від того, чи ця інформація відсутня через
неповну фіксацію або неналежне лікування, у світлі наявних матеріалів Суд
не може зробити висновок, що було вжито заходів для всебічного та повного
задоволення потреб заявника у медичному догляді та що погіршення його
стану здоров’я не було викликано відсутністю допомоги.
81. Суд також звертає увагу на побутові умови тримання та лікування,
описані у скаргах заявника, з якими він звертався як до національних уповноважених органів, так і до Суду. Суд нагадує, що заявник постійно скаржився на неприємний запах у приміщеннях лікарні, на незадовільне постачання
ліків та використання їх після сплину строку придатності, на використання
одноразових шприців декілька разів, на нерегулярний огляд пацієнтів та
на можливість ходити до туалету тільки у визначений час. Суд надзвичайно
вражений повідомленням заявника про ситуацію, пов’язану із їдальнею, яка
склалась у виправній колонії № 81, коли заявника могли залишити без їжі на
декілька днів через скарги на нездатність прийти до їдальні.
82. Суд приймає до уваги те, що твердження заявника щодо побутових
умов тримання, які підсумовані у попередньому пункті, не підтверджуються
документами та не можуть бути доведені «поза розумним сумнівом». Проте
Суд зазначає, що Уряд не надав будь-яких вагомих заперечень, які б спростовували ці твердження, тоді як вони були чітко сформульовані у скаргах, з якими заявник звертався до національних органів та згодом до Суду. Більш того,
оскільки заявник скаржився на те, що уповноважені органи не надали йому
належної допомоги у зв’язку із болем, який він відчував, коли йшов у їдальню,
Суд зазначає, що згідно із офіційними записами з цього приводу було вжито
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тільки один захід, коли двох інших ув’язнених було зобов’язано допомагати
заявнику йти до їдальні. Цей захід не можна вважати таким, що забезпечує заявника кваліфікованою допомогою у зв’язку із проблемами з пересуванням,
та таким, що є конструктивним вирішенням цієї проблеми… Ґрунтуючись на
зазначеному вище, Суд доходить висновку, що побутові умови тримання заявника погіршили його страждання, пов’язані з проблемами із здоров’ям.
83. У цілому, в світлі інформації щодо зволікань та суперечностей при
встановленні діагнозів захворювань заявника, відсутності комплексного
підходу до медичного нагляду та лікування, а також незабезпечення умов,
які були б розумною мірою пристосовані до потреб заявника у медичній допомозі, Суд вважає, що державні уповноважені органи не діяли належним
чином щодо заявника при виконанні свого обов’язку за Конвенцією відповідно до статті 3, та заявника було піддано нелюдському та такому, що
принижує гідність, поводженню. Відповідно, мало місце порушення цієї
статті».
Petukhov v. Ukraine (Пєтухов проти України, рішення від 21.10.2010)
«91. Звертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що, під час тримання під вартою заявник страждав від двох окремих захворювань: туберкульозу та деформації лівого стегна. Для того, щоб встановити, чи отримував
заявник необхідну медичну допомогу під час тримання під вартою, ключовим є визначити, чи забезпечили його державні органи достатнім медичним
наглядом для своєчасного діагностування та лікування його хвороб…
92. Заявнику вперше був встановлений діагноз туберкульозу у серпні 2002 року, рік після того, як він був переведений до СІЗО № 13. Дійсно, як
тільки заявнику був поставлений цей діагноз, він був переведений до медичного ізолятору СІЗО  та отримував певне лікування, включаючи консультацію фахівців з цивільної лікарні. Незважаючи на той очевидний факт, що цей
ув’язнений був оглянутий лікарем, та йому були призначені певні види лікування, це не може автоматично привести до висновку, що ця медична допомога була адекватною…, Суд повторює, що це не є належним вирішувати, чи
був вибір методів лікування відповідним потребам заявника…
93. Стосовно твердження Уряду, що заявник відмовився від лікування та
тестів, Суд не може на підставі наявних доказів визначити, чи це дійсно було
у цій справі. Таких відмов не було підписано заявником, а визнані ним причини для відмови від лікування у вересні та жовтні 2002 року (а саме, сплин
терміну застосування ліків) не були прокоментовані Урядом.
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94. Тим не менше, Суд зауважує, що відповідно до тверджень заявника,
він був інфікований на туберкульоз на початку 2002 року. Суд зауважує, що
Уряд не надав будь-якої медичної документації, що охоплювала б період між
прийняттям заявника до СІЗО  у серпні 2002 року та датою діагностування
у заявника туберкульозу у серпні 2002 року, включаючи медичне обстеження
заявника при його прибутті до СІЗО. До того ж, копії медичних документів, які
були надані Урядом, часто поганої якості та частково нечитабельні.
96. Покладаючись на висновки СРТ [Комітету проти катувань — прим.
авт.] щодо затримки у рентгеноскопії туберкульозу під час тримання під
вартою…, твердження заявника про те, що його здоров’ я почало погіршуватись у березні 2002 року, та нездатність Уряду надати медичну документацію, яка б охоплювала початковий період тримання заявника під вартою, Суд
має сумніви щодо наявності адекватної медичної допомоги для заявника до
серпня 2002 року.
97. Стосовно страждань заявника від наслідків численних переломів його лівого стегна, Суд зазначає, що у 2002–2004 роках були зроблені декілька
послідовних медичних висновків, що констатували необхідність для заявника хірургічного втручання та спеціалізованого лікування. Лише одного разу,
у листопаді 2002 року, був висловлений протилежний висновок…, але за
ним були думки фахівців у жовтні 2003 та квітні 2004 року про те, що заявник потребує операції та/або спеціалізованого стаціонарного лікування…
Згодом, у липні 2004 року був зроблений висновок, що хірургічне втручання
неможливе, як стверджувалось, до того, як заявник не вилікується від туберкульозу. Проте Суд зазначає, що, незважаючи на численні медичні приписи,
на початковій стадії тримання заявника під вартою такого хірургічного втручання не було зроблено, та із наявних матеріалів не випливає, що заявник коли-небудь до 2006 року отримував будь-яке спеціалізоване лікування щодо
пошкодження його стегна, хоча деформована металічна пластина у його нозі
завдавала йому болю та значні труднощі при ходьбі, що погіршувало загальний стан його здоров’я.
98. Зважаючи на ситуацію із заявником в цілому, Суд вважає, що у цій
справі мало місце порушення статті 3 Конвенції щодо відсутності належного
медичного лікування».
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РОЗДІЛ 10
Огляд житла або іншого володіння особи
з письмового дозволу його володільця
10.1. Повноваження правоохоронних органів на огляд житла
Частиною 1 статті 30 Конституції України кожному гарантована недоторканність житла, а також встановлено заборону проникнення в житло чи інше
володіння особи інакше, як за мотивованим рішенням суду. Частиною 2 цієї
статті передбачені два винятки з цього загального правила щодо порядку
проникнення в житло, проведення в них огляду або обшуку — у невідкладних випадках, пов’язаних з:
— рятуванням життя або майна громадян;
— безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у скоєнні злочину.
Обшук або огляд житла, за загальним правилом відповідно до ст. 177 та
ст. 190 КПК України, дозволяється проводити лише за вмотивованою постановою судді.
Законодавством України (КУпАП) не передбачено проведення обшуку
або огляду житла чи іншого володіння особи та виїмки в них в ході провадження у справах про адміністративні правопорушення. Таке повноваження
надане слідчому в ході кримінального провадження (ст. 177, 178 КПК України).
Оперативним підрозділам п. 6 ч. 1 ст. 8 Закону надано лише право відвідувати житлові та інші приміщення за згодою їх власника або мешканців для
з’ясування обставин вчиненого або такого, що готується, злочину, а також
збирати відомості про протиправну діяльність підозрюваного або осіб, щодо
яких проводиться перевірка.
Слід зазначити, що в ст. 30 Конституції прямо не передбачені повноваження органів кримінального переслідування на огляд житла чи іншого
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володіння особи у невідкладних випадках з дозволу його володільця без
постанови судді, але воно їм надане ч. 5 ст. 190 КПК України, і, за умови добровільності згоди на огляд не викликає жодних сумнівів щодо законності
такого огляду. Можливість огляду житла чи іншого володіння особи передбачена також ч. 6 ст. 190 КПК України у випадку, коли огляд житла чи іншого
володіння особи проводиться за заявою або повідомленням про вчинений
щодо неї злочин, що, по суті, також є оглядом за згодою володільця. Огляд без
судового дозволу допускається також у невідкладних випадках, пов’язаних
із рятуванням людей або майна та безпосереднім переслідуванням особи,
яка підозрюється у скоєнні злочину, а також у невідкладних випадках, за неможливості отримати згоду на огляд, і в таких випадках не потрібна згода володільця житла, але це окреме питання.

10.2. Порушення права на недоторканність житла при проведенні оглядів
У справах про злочини з незаконного обігу наркотичних речовин, в яких
заборонені предмети вилучаються в житлі або іншому володінні особи, в переважній більшості випадків використовується саме огляд володіння особи
з її письмової згоди на підставі норми ч. 5 ст. 190 КПК України, і саме ця норма
слугує правовою підставою для масових порушень прав людини з боку працівників міліції.
За статистикою діяльності Офісу громадського захисника в м. Харкові
практично всі кримінальні справи у злочинах з незаконного обігу наркотичних речовин, в яких заборонені предмети були отримані в житлі або іншому
володінні особи, були вилучені в результаті огляду житла, проведеного за
письмової згоди його володільця. Наразі у переважній кількості випадків, за
інформацією, наданою клієнтами Офісу, така згода була надана недобровільно, тобто речові докази у всіх таких справах отримуються з порушенням конституційного права особи на недоторканність житла.
Більшість «добровільних» згод на проведення оглядів житла, за твердженням осіб — мешканців житла, які згодом переслідуються кримінальним
порядком, надається (пишеться власноруч, підписується) під тиском працівників міліції, зазвичай після завершення таких оглядів, та ще й після доставляння таких осіб до ОВС для складання відповідних матеріалів, у деяких випадках з цією метою використовується обман, а також хворобливий фізичний
стан особи. Так чи інакше у всіх таких випадках наявні пороки волевиявлення
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з боку особи, яка надає згоду на проведення огляду, хоча в матеріалах справи
і наявна письмова згода на це.
Слід зазначити, що аналогічна практика дій правоохоронних органів
склалася і із злочинами, пов’язаними із незаконним зберіганням вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв, та деякими іншими злочинами, але все ж таки у злочинах у сфері незаконних операцій з наркотичними засобами вона є стандартною процедурою.
Звичайно, згода особи на проведення огляду її житла, про яку йдеться
в ч. 5 ст. 190 КПК України, за задумом законодавця, має бути надана без спотворення її волевиявлення, тобто, добровільно і свідомо, а не в результаті примусу, обману або хворобливого або безпорадного стану особи. Примусовість
огляду житла або іншого володіння особи спотворює його юридичну природу і перетворює його на фактичний обшук, який проводиться без дозволу
суду. Слід зазначити, що само незаконне проникнення до житла або іншого
володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку становить
склад злочину, передбаченого ст. 162 КПК України. Визнання огляду житла
проведеним незаконно має мати наслідком не лише визнання предметів, вилучених в ході такого огляду, доказами, отриманими незаконним шляхом, а й
притягнення працівників міліції, які здійснили ці дії до кримінальної відповідальності за порушення недоторканності житла. Уявляється, що це є додатковим чинником, який обумовлює неналежне реагування органів прокуратури
та суддів на скарги на такі дії, які, власне, є заявами про вчинений злочин.
В переважній кількості випадків оглядів житла як місця події злочину
працівниками органів дізнання в матеріалах кримінальної справи наявна
письмова згода на проведення огляду житла. Проте таке зовні належне оформлення цієї процесуальної дії насправді не відбиває реальної ситуації щодо
дотримання вимог закону, а по суті, є лише документальним прикриттям системного порушення права людини на недоторканність житла, поєднаного із
застосуванням незаконного насильства з боку працівників міліції з метою
одержання документу про таку згоду.
Загальновідомо, що для будь-якої живої істоти, в тому числі, і для людини, в загальному випадку, притаманна поведінка, яка виключає її дії, направлені на завдання шкоди самій собі. Тому не може існувати розумних мотивів,
притаманних психічно здоровій особі, яка точно знає про наявність в її оселі
предметів, що після їх виявлення і вилучення працівниками міліції стануть підставами її кримінального переслідування, які б штовхнули цю особу на дачу
добровільної усвідомленої згоди на огляд свого житла. Адже саме згода особи
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на проведення огляду житла, в якому є заборонені до обігу предмети або інші
докази злочинної діяльності, призведе до притягнення особи до кримінальної відповідальності і наступного, особливо для осіб, які раніше неодноразово
притягались до кримінальної відповідальності, практично «гарантованого»
позбавлення волі.
Таким чином, у всіх випадках надання добровільної згоди на огляд житла
або іншого володіння особи, в яких на час обшуку наявні докази злочинної
діяльності такої особи (або інших осіб — мешканців цього володіння), особи
свідомо діють на шкоду собі чи своїм близьким, за виключенням тих рідких
випадків, коли особа хоче викрити злочинну діяльність іншої особи.
На жаль, Пленум Верховного Суду України дотепер не висловлював свою
позицію щодо питання проведення огляду житла чи іншого володіння особи
за згодою його володільця, як, наприклад, це багаторазово робив в своїх рішеннях Верховний Суд США, щодо обшуку (прим.: стосовно житла в кримінальному процесі США застосовується термін «обшук»).
Відповідно до позиції Верховного Суду США в разі, коли обшук проводиться за згодою особи, саме сторона обвинувачення «продемонструвала,
що згода була надана добровільно, а не внаслідок тиску або насильства, прямого або непрямого. Добровільність згоди є питанням факту, який має бути
встановлений, виходячи із всіх обставин, при цьому обізнаність підозрюваного про право на відмову є одним із факторів для врахування…». Також
Верховний Суд США  висловив просту істину: «Жодна психічно нормальна
людина, яка заперечує свою провину, не може за власною волею погодитись
на обшук поліцейським її володіння на наявність заборонених предметів, які
точно будуть знайдені. Із цього випливає, що коли поліція обшукує її володіння та знаходить в ній заборонені предмети, слова або жести його володільця
про згоду на обшук, які супроводжуються заперечення провини, не демон
струють згоду; щонайменше, за відсутності деяких виняткових обставин, таких, як необізнаність з наявністю заборонених предметів».
Із нашої судової практики відомо, що в більшості кримінальних справ
суд не визнає незаконними дій працівників міліції при огляді житла за наявності письмової згоди його володільця (і, навіть, за відсутності такої), і справи закінчуються обвинувальним вироком. Виходячи із результатів розгляду
судами кримінальних справ, було б очевидним лицемірством заявляти, що
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проблеми з порушенням прав людини на недоторканність житла з боку працівників міліції в Україні не існує.
У розділі «Повнота дослідження доказів під час судового слідства» «Узагальнення Верховного Суду у справах про наркотики» зазначено про порушення закону при проведенні так званих «оглядів» житла:
«Згода на проникнення працівників підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, у жилі приміщення осіб, які підозрюються у вчиненні тяжкого злочину, або їхніх рідних для огляду помешкання не завжди
є добровільною, хоча на цьому наголошено в багатьох схожих за змістом заявах. Крім того, так звані „огляди“ житла за своєю суттю були обшуками, під
час яких були виявлені й вилучені наркотичні засоби.
Наприклад, апеляційний суд Донецької області ухвалою від 8 квітня
2005 року скасував вирок Костянтинівського міськрайонного суду щодо Ф.,
засудженого за ч. 3 ст. 307 КК. На підставі ст. 374 КПК справу було повернено
на додаткове розслідування… Суд не дав належної оцінки показанням Ф. про
те, що згоду на огляд його жилого приміщення він дав під тиском працівників
міліції.»
Така позиція Верховного Суду України надає можливість її використання
в обґрунтування відповідних скарг на незаконні дії органів дізнання.
Із практики захисту у кримінальних справах відомі певні ознаки недобровільності надання особою згоди на огляд її помешкання, зокрема:
— прибуття її до помешкання у супроводі працівників міліції після
попередньої реєстрації її доставляння до ОВС  та/або затримання
у відповідних документах;
— проникнення до житла з подоланням опору мешканців житла або із
силовим подоланням запірних пристроїв.
— застосування до особи наручників під час супроводу до помешкання та/або під час його огляду.
У таких випадках є можливість доводити недобровільність огляду помешкання з посиланням на такі обставини. Зокрема, застосування до особи
у її помешканні наручників, які, як і будь-який спецзасіб, є засобом процесуального примусу, в його помешканні є доказом чинення певного тиску на її
волевиявлення з боку працівників міліції саме під час їхнього перебування
там. У всякому разі, можна ставити питання про те, що факт застосування наручників є доказом вчинення працівниками дій на унеможливлення здатності
особи перешкоджати працівникам міліції проведенню огляду її приміщення,
а відтак, ставити під сумнів добровільність надання нею згоди на огляд.
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Визначення поняття житла є в ст. 379 Цивільного кодексу України — житловий будинок, квартира, інше приміщення, яке призначене та придатне для
постійного проживання, й це визначення стосується лише постійного житла. Уявляється, що місця для тимчасового проживання особи, такі як номер
в готелі, кімната в гуртожитку, санаторії тощо мають визнаватись тимчасовим
житлом.
Виникають проблеми і з тлумаченням поняття «володілець житла». В законодавстві України немає визначення поняття «володілець», але, виходячи
із теорії та практики цивільного права володільцем житла має визнаватись
не лише власник квартири, а й члени його сім’ї, квартирант, особа, яка проживає в готелі тощо. На практиці, в більшості випадків, працівники міліції, які
проводять обшук в житлі, одержують згоду на це від одного із його власників
відповідно до документу про право власності на житло.
Незважаючи на труднощі доведення недобровільності згоди особи на
огляд свого житла, якнайшвидше оскарження застосування примусу з боку
працівників міліції при наданні такої згоди є необхідним інструментом захисту в кримінальній справі.

10.3. Повноваження міліції на проникнення в приміщення громадян
Щодо незаконності проведення обшуку і огляду житла або іншого володіння особи співробітниками органу дізнання є додаткові міркування, які
підтверджуються наступним аналізом законодавства.
Обшук, як слідча дія, передбачений лише КПК України. Право на проведення як обшуку, як і огляду місця події надане ч. 1 ст. 183 слідчому, а не працівникам органів дізнання. В разі проведення обшуку житла в рамках порушеної кримінальної справи оперативні працівники можуть проводити обшук
за дорученням слідчого, виданому відповідно до ч. 3 ст. 114 КПК України, хоча
за ч. 1 ст. 118 КПК України слідчий вправі давати такі доручення для виконання окремих слідчих дій лише в інших слідчих районах.
Огляд місця злочину до порушення кримінальної справи на підставі ч. 2
ст. 190 КПК України у випадках, що не терплять відкладення, відповідно до
норми ч. 1 ст. 190 може бути проведений також лише слідчим.
КУпАП при провадженні у справах про адміністративні правопорушення передбачений особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів, а огляд житла КУпАП не передбачений.
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Пунктом 15 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про міліцію» передбачено право
міліції входити безперешкодно у будь-який час доби:
— (п.п. б) на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян
у разі переслідування злочинця або припинення злочину, що загрожують життю мешканців, а також при стихійному лихові та інших
надзвичайних обставинах;
— (п.п. в) до житла чи до іншого володіння особи, яка перебуває під адміністративним наглядом, з метою виконання встановлених судом
обмежень.
Зрозуміло, що для законного застосування норми п.п. 15 б) ч. 1 ст. 11 цього Закону злочинець має увійти до володіння особи в ході його переслідування працівниками міліції.
Щодо права міліції відповідно до п.п. 15 в) ч. 1 ст. 11 цього Закону на безперешкодний вхід до володіння особи, яка перебуває під адміністративним
наглядом, то тут ключовим моментом є визначення того, чи дійсно особа перебуває під наглядом.
Тобто, для визначення питання щодо законності проникнення до володіння особи без дозволу його володільця треба, в т. ч. з’ясувати, чи перебуває особа під адміністративним наглядом, який відповідно до ст. 3,
ст. 5 Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» встановлюється лише щодо повнолітніх осіб
постановою суду. При цьому слід зазначити, що пунктом г) статті 3 цього
Закону адміністративний нагляд встановлюється щодо осіб, засуджених
до позбавлення волі за один із злочинів, пов’язаних з незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, тобто незалежно від їхньої поведінки під час або після відбування покарання. Відповідно
до положень ст. 6 цього Закону строк адміністративного нагляду встановлюється на термін від одного до двох років, починається з дня оголошення особі постанови судді і в подальшому може бути продовжений, але не
може перевищувати встановлених законом термінів для погашення або
зняття судимості.
Статтею 10 цього Закону передбачено вичерпний перелік обмежень дій
осіб, за якими встановлено адміністративний нагляд:
а) заборона виходу з будинку (квартири) у визначений час, який не
може перевищувати восьми годин на добу;
б) заборона перебування у визначених місцях району (міста);
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в)

заборона виїзду чи обмеження часу виїзду в особистих справах за
межі району (міста);
г) реєстрація в міліції від одного до чотирьох разів на місяць.
Таким чином, виходячи із суті цих обмежень, для перевірки дотримання піднаглядною особою встановлених судом обмежень, при вході до житла чи до іншого володіння такої особи з такою метою на підставі п. 15 в) ч. 1
ст. 11 Закону України «Про міліцію» працівник міліції має провести огляд
володіння особи лише з метою встановлення факту перебування в ньому
такої особи.
Порядок організації адміністративного нргляду визначений в Інструкції
про порядок організації здійснення адміністративного нагляду за особами,
звільненими з місць позбавлення волі (затв. Наказом МВС України та ДДУПВП
від 04.11.2003 р. № 1303/203).
Підтверджуючи непорушність основоположних прав людини, в п. 5.4
цього Наказу встановлене таке обмеження, що контроль за піднаглядним
здійснюється із суворим дотриманням прав особи на повагу до її приватного та сімейного життя, недоторканості житла і таємниці листування. Окрім
цього відповідно до п. 3.1.4 цього Наказу контроль за додержанням піднаглядними особами вимог встановлених судом обмежень здійснють дільничні інспектори міліції, а підрозділи карного розшуку, згідно із положеннями
п. 3.2.3 Наказу можуть здійснювати такий контроль лише спільно з дільничними інспекторами міліції. Інші підрозділи (оперативної служби, державної
служби боротьби з економічною злочинністю, боротьби з організованою
злочинністю та з незаконним обігом наркотиків), за п. 3.3.1 цього Наказу, лише виявляють злочинні зв’язки і наміри піднаглядних та осіб, які підпадають
під дію Закону «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі», уповноважені лише вживати заходів до попередження злочинів з їх боку.
Напевне, така позиція захисту, що працівники міліції не вправі проводити огляд житла особи, яка перебуває під адміністративним наглядом, не
знайде підтримки у більшості суддів при розгляді конкретних справ, але вона
має право на існування, оскільки ґрунтується на положеннях законодавства,
а відтак, може представлятись на розсуд суду.
В п. 16 статті 11 Закону України «Про міліцію» передбачена можливість
перебування працівників міліції перебувати на земельних ділянках, в жилих та інших приміщеннях громадян за їхньою згодою з метою забезпечення
безпеки громадян, але цей випадок був розглянутий раніше. А в п. 6 ч. 1 ст. 8
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Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» передбачено право
оперативних підрозділів «відвідувати» жилі та інші приміщення за згодою їх
власників або мешканців, також лише за їх згодою.
Абзац 4 п. 22 ч. 1 ст. 11 цього Закону передбачає право міліції оглядати
зброю та боєприпаси, що знаходяться у громадян, а також місця їх зберігання,
що також, хоча і в завуальованій формі, означає право входити до володіння
особи.
Таким чином, норма абзацу 4 п. 22 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про міліцію»
надає право працівникам міліції на огляд володіння особи лише в частині місць
зберігання зброї та боєприпасів громадян, які мають дозвіл на їх зберігання.
Пункт 23 ч. 1 ст. 11 цього Закону надає міліції право вилучати у громадян
предмети і речі, заборонені до обігу, але ця норма жодним чином не змінює
обсяг прав (повноважень) міліції щодо проникнення до житла чи іншого володіння особи та проведення в них обшуку або огляду, визначений в законодавстві, в тому числі і іншими пунктами ст. 11 цього Закону.

10.4. Оскарження незаконності огляду житла
В додатку 9 наведений приклад скарги на незаконні дії працівників
міліції при огляді житла.
Наприкінці 2006 року з внесенням змін до КПК України з’явився додатковий спосіб захисту від кримінального переслідування — оскарження постанови про порушення кримінальної справи в порядку ст.ст. 236-7 — 236-8
КПК України. Звичайно, такий засіб можна використовувати в справах про
будь-які злочини, але в справах про незаконні дії з наркотичними речовинами, коли заборонені предмети були вилучені в ході огляду житла або іншого
володіння особи, саме незаконність огляду житла може використовуватись
для такого оскарження.
Слід зазначити, що у скарзі разом з проханням про скасування постанови про відмову в порушенні кримінальної справи доречно також просити суд
на підставі п. 4 ч. 1 ст. 206 КПК України зупинити провадження у справі на час
розгляду скарги.
В разі незадоволення такої скарги залишається можливість подати до
суду скаргу на незаконні дії органу дізнання в порядку ч. 3 ст. 110 КПК України, з відповідною зміною вимог прохальної частини скарги із скасування по
станови про порушення кримінальної справи на визнання незаконними дій
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працівників міліції при огляді володіння особи. Відповідно до ч. 4 ст. 110 КПК
України така скарга має розглядатись в суді першої інстанції одночасно із попереднім розглядом справи або із розглядом справи по суті.
В додатку 8 наведений приклад скарги на постанову про порушення
кримінальної справи та на незаконні дії органів дізнання при проведенні
огляду житла.
Слід добре пам’ятати, наступні положення ст. 236-8 КПК України:
— неявка в судове засідання особи, яка подала скаргу, присутність
якої визнана суддею обов’язковою, є підставою для закриття провадження по розгляду скарги.
— скарга має бути розглянута не пізніше 5 днів з дня її надходження
до суду;
— постанова про відкриття провадження по скарзі має бути винесена
суддею впродовж однієї доби з дня надходження скарги.
Отже, після подання скарги скаржник має цікавитись ходом провадження по скарзі, щоб не допустити випадку, коли суддя винесе постанову про
відкриття провадження, в якій зазначить про обов’язковість присутності
скаржника, але ця постанова надійде до скаржника, коли сплине день розгляду скарги.
Важливо, що за ст. 236-7 КПК України оскаржувати можна постанову про
порушення кримінальної справи, винесену як відносно конкретної особи, так
і за фактом вчинення злочину, при цьому право на оскарження постанови
про порушення кримінальної справи мають:
— особа, відносно якої порушено кримінальну справу;
— її захисник;
— її законний представник.
Часом при допиті свідків в суді, в т. ч. працівників міліції, які здійснювали огляд володіння особи, вдається отримати показання про те, що вони не просто оглядали його приміщення, а й відкривали меблі, заглядали
під білизну спальних місць і т. ін., а то й відкривали закриті двері, тобто виконували дії, які притаманні обшуку. В таких випадках ці свідчення можуть
використовуватись як додаткові докази незаконності дій працівників міліції
в плані проведення ними замість огляду фактичного обшуку житла без судового дозволу.
Інколи трапляються випадки, коли у кримінальній справі відсутній документ, в якому є письмова згода володільця на огляд його житла (володіння). В такому випадку сильним засобом протидії обвинуваченню є подання
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заяви про вчинений працівниками міліції злочин (ст. 162 КК України). Навіть за
відмови у порушенні кримінальної справи за такою заявою у обвинувачення
зазвичай виявиться бажання піти на поступки.
Окремо можна зауважити, що при виявленні та вилученні заборонених
предметів в житлі або іншому володінні особи захист може ставити під сумнів
належність цих предметів саме тій особі, яка притягається до кримінальної
відповідальності, зокрема, коли причетність такої особи не доведена іншими доказами, наприклад висновком судової експертизи піднігтьового змісту
відібраних у нього зразків нігтьових пластин.
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РОЗДІЛ 11
Робота з речовими доказами у справі
Використання речових доказів, зібраних стороною обвинувачення, точніше, недоліків обвинувачення в роботі з ними, є потужним ресурсом захисту.

11.1. Вилучення, огляд та долучення до матеріалів кримінальної справи
речових доказів
Відповідно до положення п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 4 від 26.04.2002 «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів»
у справах даної категорії обов’язково має бути висновок експерта з цих питань.
Звичайно, що для проведення експертного дослідження цих речовин
необхідно мати предмет для дослідження — наркотичний засіб, психотропну
речовину або прекурсор. Таким чином, в справах даної категорії завжди наявні такі речові докази, саме тому уміння захисника працювати з цими речовими доказами з метою використання цих номінальних доказів обвинувачення на користь клієнта, має надважливе значення.
Для ефективного використання речових доказів для захисту у справі
необхідно досконало знати правила поводження з ними. Правила огляду, долучення до справи та зберігання, в загальному вигляді визначені в ст. 79 КПК
України.
— речові докази мають бути оглянуті, докладно описані в протоколі
огляду і приєднані до справи постановою особи або органу, в провадженні яких перебуває справа. При недотриманні цих вимог
закону предмети не можуть використовуватись в якості доказів
у справі;

104

Розділ 11.

Робота з речовими доказами у справі

—

за загальним правилом, речові докази зберігаються при справі та
мають передаватися разом із справою при її передачі від одного
органу кримінального провадження до іншого.
Також слід мати на увазі, що відповідно до ч. 1 ст. 80 КПК України речові
докази зберігаються до набрання вироком законної сили або до закінчення
строку оскарження постанови або ухвали про закриття справи.
Докладно порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових
доказів у кримінальних справах визначено в «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», затверджена спільним наказом Верховного Суду України, Генеральної
прокуратури України, Служби безпеки України, МВС України, Державної податкової адміністрації України, державної судової адміністрації України від
13.05.2004 (надалі — «Інструкція по роботі з речовими доказами»). Хоча формально сфера дії цієї Інструкції, як випливає з її змісту, поширюється лише на
кримінальне провадження, проте, оскільки для провадження у справах про
адміністративні правопорушення не передбачено окремих правил поводження з речовими доказами, на практиці в усіх випадках мають застосовуватись положення саме цієї Інструкції.
Те ж саме можна сказати і про вилучення речових доказів, яке найчастіше здійснюється не в ході слідчих дій під час кримінального провадження,
але в усіх випадках такого вилучення складається відповідний протокол,
який має відповідати положенням ст. 85 КПК України «Протокол слідчої дії».
Зміст протоколу, в якому фіксується факт вилучення об’єкта (речового
доказу), визначений в п. 7 цієї Інструкції, в ньому мають бути перераховані всі
предмети, які вилучаються, зазначені точне найменування, кількість, міра, вага, серія і номер, інші відмінні індивідуалізуючі ознаки кожного об’єкта, який
вилучається, а також місце, де вони були знайдені. Відповідно до п. 9 зазначеної Інструкції всі вилучені предмети, цінності і документи пред’являються
понятим та іншим учасникам слідчої дії. Протокол складається у двох примірниках, підписується особою, яка проводила вилучення об’єктів, понятими,
а також іншими учасниками слідчої дії, у тому числі особою, у якої проводилося вилучення (в разі її відсутності, повнолітнім членом її родини або представником ЖЕРУ, місцевої ради, адміністрації відповідної організації).
В розділі «Якість досудового слідства» «Узагальнення Верховного Суду
у справах про наркотики» зазначено, що недодержання вимог закону щодо
опису в протоколі вилученої речовини, її розміру (ваги) та місця виявлення
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дає підстави для заяв про підміну вилученого наркотичного засобу, збільшення чи зменшення його кількості чи ваги або вчинення інших зловживань з боку працівників міліції, пов’язаних з обвинуваченням особи у вчиненні злочину.
Отже, такі недоліки оформлення речових доказів дають можливість оспорювати докази обвинувачення.
За положеннями ст. 79 КПК України речові докази мають бути уважно оглянуті, за можливості, сфотографовані, докладно описані в протоколі огляду
та долучені до справи постановою особи, яка здійснює провадження у справі,
або ухвалою суду. При передачі справи від одного органу провадження
у справі до іншого речові докази передаються разом із справою.
Згідно із п. 11 зазначеної Інструкції вилучені об’єкти, які є речовими доказами, мають бути оглянуті (у необхідних випадках за участю спеціаліста) та
детально описані в протоколі огляду, з зазначенням їх кількісних та якісних
характеристик, та інших індивідуалізуючих ознак, в т. ч. тих, які відображують
його доказове значення.
Дуже важливо знати правила упаковки речових доказів (п. 9 зазначеної
Інструкції): об’єкти упаковуються для уникнення їх пошкодження, неконтрольованого доступу до них та забезпечення зберігання слідів (мікрослідів), які
є на них, з доданням бирок, посвідчених відповідними написами і підписами
особи, у якої вилучено речі, понятих, слідчого, працівника органу дізнання,
прокурора, секретаря судового засідання (якщо об’єкт вилучено в судовому
засіданні), які скріплюються печаткою відповідного органу, про що зазначається в протоколі.
Особливості правил вилучення та поводження з речовими доказами та поводження з ними викладені в п. 3.4 «Інструкції про призначення та
проведення судових експертиз та експертних досліджень» (затв. Наказом
Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5, в редакції Наказу від
30.12.2004 р № 144/5):
«Вилучення об’єктів, що підлягають дослідженню, та відібрання зразків
оформлюються протоколами згідно із вимогами процесуального законодавства. У них крім загальних реквізитів такого роду документів зазначається, які саме зразки були вилучені або відібрані, їх кількість, умови відбору
або вилучення, а також інші обставини, що мають значення для вирішення
поставлених питань. Протокол мають підписати всі особи, які брали участь
у вилученні об’єктів, відібранні зразків.
Об’єкти, що надаються на дослідження, відповідно упаковуються та засвідчуються особою у передбаченому законодавством порядку.
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Для відібрання зразків особа або орган, які призначили експертизу, можуть залучити спеціаліста.
Якщо в матеріалах справи є дані про особливості виявлення, вилучення, зберігання об’єкта експертного дослідження або про інші обставини,
що могли вплинути на його властивості та ознаки, про них слід зазначити
в постанові (ухвалі) про призначення експертизи та надіслати засвідчені
належним чином копії протоколів слідчих дій в експертну установу (експертові)».

11.2. Зберігання речових доказів, цінностей, документів та іншого майна
За правилами п. 13 та 14 «Інструкції по роботі з речовими доказами»
відповідальною за зберігання речових доказів, приєднаних до справи,
є особа, яка проводить дізнання, слідчий, а в суді — суддя або голова суду,
а тих, що зберігаються окремо від справи — визначений наказом начальника (голови) установи її співробітник. Підставою для поміщення речових
доказів на зберігання є постанова працівника органу дізнання, слідчого,
прокурора, судді.
Спеціальні правила зберігання установлені для певних груп речовин
доказів: вогнепальна і холодна зброя та боєприпаси зберігаються лише у відповідних підрозділах МВС та його головних управлінь в областях, або Служби
безпеки України та його управлінь в областях, а вибухові речовини передаються для зберігання на склади військових частин або відповідних державних підприємств, отруйні та сильнодіючі речовини передаються на склади
спеціальних організацій. У справах про злочини, пов’язані з використанням
вогнепальної зброї відповідні речові докази зберігаються в Науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС.
За правилом п. 20 «Інструкції з роботи з речовими доказами» зберігання
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що перебувають
у незаконному обігу, а також обладнання, яке застосовується для їх незаконного виготовлення забезпечує орган, який провадить розслідування. А відповідно до її п. 21 до набрання законної сили вироку суду, вилучені наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори в опечатаному вигляді
зберігаються у приміщенні для зберігання речових доказів органу, який провадить дізнання або досудове слідство. Тобто після проведення судово-хімічної експертизи ці речові докази мають зберігатися в ОВС, а після набрання
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вироком суду законної сили або, в разі закриття справи, до закінчення строку
на оскарження такої постанови чи ухвали (ч. 1 ст. 80 КПК України), після цього
підлягають знищенню або передачі до відповідних державних установ на
підставі відповідної постанови (ухвали) особи, яка закінчувала провадження
у справі.

11.3. Облік речових доказів та їх передача
«Інструкцією по роботі з речовими доказами» встановлені детальні правила обліку речових доказів з використанням спеціальних документів суворого обліку, серед котрих головними є наступні:
— книга обліку речових доказів, цінностей та іншого майна, вилучених органами дізнання та досудового слідства (додаток 1 до цієї
Інструкції), яка заводиться у кожному ОВС, прокуратурі, суді;
— книга обліку надходження та передачі речових доказів, цінностей
та іншого майна в суді (додаток 2).
За цією Інструкцією (п.п. 44, 46) запис у книзі обліку речових доказів проводиться працівниками органів дізнання або слідчими, відповідальними за
їх зберігання, на підставі протоколу, в якому зафіксовано їх вилучення, записи виконуються в хронологічному порядку, кожна річ записується окремо.
Якщо речові докази знаходяться при кримінальній справі і не здаються на
зберігання, у книзі обліку робиться відмітка про це із зазначенням прізвища
посадової особи, у якої перебувають речові докази.
При передачі речових доказів від одного органа провадження у справі
до іншого, згідно із п. 47 цієї Інструкції, щодо кожного об’єкта, який передається, в книзі обліку речових доказів робиться відповідний запис. Працівник,
який приймає речові докази разом із справою, має розписатися у їх прийнятті
в книзі обліку, з зазначенням посади та прізвища, та засвідчити підпис штампом відповідної установи (п. 48 зазначеної Інструкції).
При прийманні речових доказів має бути перевірено цілість упаковки та
печаток на ній. При порушенні упаковки або печатки він в присутності керівника (голови) установи або судді, а також особи, яка доставила справу і речові
докази, відкриває упаковку і звіряє наявність речей, які перебувають у ній, із
записом про речові докази в довідці до обвинувального висновку і з постановою про приєднання до справи речових доказів, про що складається акт,
який підшивається до справи (п. 50 та п. 51 зазначеної Інструкції). У разі невід-
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повідності фактичної наявності речових доказів записам у довідці про речові
докази і постанові про приєднання до справи речових доказів, а також, коли
запис на упаковці (опис) не відповідає цим записам, справа не приймається
до з’ясування посадовими особами зацікавлених відомств причин невідповідності, про що складається відповідний акт, копія якого надсилається до
органу, який надіслав справу.
При реєстрації речового доказу в суді йому дається порядковий номер
у книзі, зазначається дата надходження, назва речового доказу, кількість, номер справи, до якої він долучений, прізвище, ім’я та по батькові обвинуваченого. Після реєстрації речового доказу на його упаковці зазначається номер,
за яким кримінальну справу зареєстровано у суді, а також вказується номер
речового доказу (п. 52 зазначеної Інструкції).
При передачі кримінальної справи і речових доказів до іншого суду або
прокуратури, стосовно кожного з речових доказів має бути зроблений відповідний запис у книзі. Якщо речові докази до суду не надсилалися, а перебувають на зберіганні в іншій установі, в книзі робиться відповідний запис (п. 54
зазначеної Інструкції).
При передачі кримінальної справи від одного слідчого до іншого в тому
ж органі досудового слідства, а також від працівника органу дізнання до слідчого перший зобов’язаний здати, а другий прийняти (з перевіркою наявності)
всі вилучені у справі предмети та розписатися в їх прийнятті в книзі обліку
речових доказів в присутності відповідальної за їх зберігання особи (п. 55 зазначеної Інструкції).
Слід зазначити, що 27.08.2010 р. була прийнята нова спільна Інструкція
№ 51//401/649/471/23/12 Генеральної прокуратури, МВС, ДПА, Служби безпеки, Верховного Суду та Державної судової адміністрації України про порядок
вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних
справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства
і суду, яка, як і Інструкція 2004 року (на відміну від інструкції про порядок
вилучення, обліку, зберігання і передачі речових доказів з кримінальних
справ, цінностей та іншого майна органами попереднього слідства, дізнання
і судами від 12 лютого 1990 р. № 34/15, затвердженої органами влади колишнього СРСР), відсутня в нормативно-правових базах. Наразі правила роботи
з речовими доказами, викладені у всіх цих інструкціях (1990, 2004 та 2010 року) не мають принципових відмінностей, і відрізняються лише нумерацією
їх пунктів.
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Витребування відомостей із зазначених в цьому пункті облікових документів (книг) може стати необхідним в разі виникнення проблем із наданням
речових доказів в судове засідання з місць їхнього зберігання (ОВС, експертних установ МВС), дефектами упаковки, бирки або посвідчувальних записів
на ній, невідповідності характеристик речових доказів іншим матеріалам
справи та ін.

11.4. Ознайомлення з речовими доказами по закінченні досудового слідства
За законом вперше захисник отримує можливість ознайомитись з усіма
матеріалами справи, в т. ч. і речовими доказами, під час ознайомлення його
підзахисного з усіма матеріалами справи в порядку ст. 218 КПК України по закінченні досудового слідства. В цей час захисник може заявити клопотання
про ознайомлення також з речовими доказами по справі, в т. ч. прослухати
аудіо записи та проглянути відеозаписи.
Практично завжди клопотання про ознайомлення з речовими доказами
викликає заперечення у слідчого, хоча підстав, передбачених законом, для
не задоволення такого клопотання, у нього нема. Для відмови в ознайомленні з речовими доказами можуть бути використані різні приводи, зокрема,
те, що речові докази зберігаються в експертній установі або щось подібне.
Тому, в цьому пункті саме з метою озброєння захисника проти таких аргументів слідства і наведені правила поводження з речовими доказами, які
є обов’язковими саме для особи, яка здійснює провадження у справі. Визначення доцільності ознайомлення з речовими доказами одразу по закінченні
досудового слідства пов’язано з аналізом обставин конкретної справи, однак
від цього треба утриматись в разі, якщо є розумні підстави вважати, що це
може підштовхнути слідчого для проведення додаткових слідчих дій з метою
виправлення недоліків досудового слідства.
В разі відмови слідчого в наданні стороні захисту для ознайомлення речових доказів, коли це критично необхідно для здійснення захисту у справі,
можна не підписувати протокол ознайомлення з матеріалами справи до надання таких доказів.
Також можна на підставі п. 5 ч. 2 статті 48 КПК України заявити клопотання про застосування під час ознайомлення з матеріалами справи із застосуванням науково-технічних засобів, зокрема цифрової фотокамери або камери мобільного телефону.
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11.5. Приймання, облік та зберігання речових доказів в суді
Правила приймання, обліку і зберігання речових доказів в суді детально
врегульовані «Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді» (затв.
Наказ Державної судової адміністрації України від 27.06.2006 № 68), в її розділі 17. Знання цих правил може стати в нагоді в разі виникнення проблем при
заявленні клопотаннь про дослідження речових доказів в суді.
За цією Інструкцією в суді також ведеться окремий журнал обліку речових доказів, який також є документом суворої звітності. Усі речові докази, що
надходять до суду, реєструються в день їх надходження. Наявність речових
доказів перевіряється працівником апарату суду за довідкою про речові докази, складеною органами досудового слідства, яка є одним із додатків до обвинувального висновку згідно із п. 3 ч. 1 ст. 224 КПК України, і в якій відповідно
до п. 40 Інструкції про роботу з речовими доказами має зазначатись місце
зберігання вилучених у справі речових доказів, цінностей та іншого майна
з посиланням на відповідні документи (аркуші справи, де містяться ці документи), які підтверджують здачу на зберігання вищезазначеного майна або
цінностей, вилучених на стадії досудового розслідування.
При реєстрації речового доказу йому присвоюється порядковий номер
у журналі, зазначаються дата надходження, найменування речового доказу,
кількість, номер справи, до якої вони долучені, прізвище, ім’я, по батькові обвинуваченого, а до його упаковки чіпляється бірка, на якій зазначається номер, за
яким справа зареєстрована в суді, а також указується номер речового доказу.
При передачі до суду речових доказів у кримінальних справах від органу досудового слідства вони повинні бути запаковані, запечатані з описом
вміщеного та номером справи, до якої долучаються. При прийманні до суду
їх наявність перевіряється працівником апарату суду за довідкою про речові
докази — додатком до обвинувального висновку, з перевіркою цілісності
упаковки і печаток на ній.
У разі порушення цілісності упаковки в присутності голови суду або
судді, а також особи, яка доставила речові докази, вона розпечатується та
звіряється наявність речей, що містяться в ній, із записами про речові докази
в довідці до обвинувального висновку та з постановою про приєднання речових доказів до кримінальної справи (п. 17.7 Інструкцієї з діловодства в місцевому загальному суді).
Якщо наявність речових доказів відповідає записам у довідці до обвинувального висновку та постанови про приєднання до справи речових до-
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казів, вони знову запаковуються та опечатуються. В іншому разі, а також коли
опис вмісту упаковки не відповідають цим записам, справа не приймається
до з’ясування посадовими особами зацікавлених органів причин невідпо
відності.
В будь-якому випадку про проведене розпечатування складається акт,
який підписується особами, у присутності яких проводилося розпечатування, який долучається до справи.
Оскільки наркотичні засоби, а також вогнепальна та холодна зброя, що
є речовими доказами, зберігаються в камері схову речових доказів органів
слідства і судом на зберігання не приймаються, то у журналі обліку речових
доказів має робитись відповідний запис про їх місцезнаходження.
Зважаючи на те, що оперативна закупівля відповідно до зазначеного
в п. 7.1 цих Рекомендацій має проводитись за кошти ОВС, а не інших осіб (як
це, завичай, є на практиці), та маючи на увазі доцільність безпосереднього дослідження речових доказів в суді, слід пам’ятати, що відповідно до «Інструкції
з діловодства в місцевому загальному суді» додані до справи як речові докази готівка національної та іноземної валют до набрання вироком (ухвалою,
постановою) законної сили зберігаються у відповідних фінансових установах
органів слідства або здаються ними на зберігання в установи Національного
банку України.

11.6. Дослідження речових доказів в судовому засіданні
У багатьох випадках клопотання про огляд в судовому засіданні речових
доказів, можливо, за винятком справ з особливо тяжких злочинів проти особи, викликає негативну реакцію суддів. Проте ч. 1 ст. 257 КПК України для суду
встановлений обов’язок безпосереднього дослідження речових доказів, як
і всіх інших доказів по справі. Виходячи з цього припису закону, в принципі,
захиснику навіть не треба інших доводів в обґрунтування свого клопотання,
окрім посилання на цю норму КПК. Практично, враховуючи «стандартні» заперечення прокурора та небажання судді оглядати речові докази, захиснику часто доводиться обґрунтовувати таке клопотання іншими аргументами,
наприклад тим, що підсудний надав пояснення, що він не ставив підпис на
бирці на упаковці речового доказу, як це зазначено в протоколі вилучення,
або в описовій частині висновку судового експерта може бути зауважено, що
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речові докази не упаковані, або упаковка їх порушена, або відсутні підписи
учасників слідчої дії на бирці. Так чи інакше, виходячи із імперативності припису ч. 1 ст. 257 КПК України, відмова суду в дослідженні речових доказів в судовому засіданні має бути мотивованою та може бути одним із аргументів під
час апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції
Звичайно, необхідність огляду речових доказів в судовому засіданні не
є догмою. Це питання має вирішуватись захисником, виходячи із конкретних
обставин справи. Підставою для цього може бути, наприклад, невідповідність даних про характеристики речового доказу, що містяться у різних матеріалах справи, або обґрунтовані сумніви про відповідність відомостей про
речові докази, внесених до відповідних протоколів досудового слідства, їх
фактичним властивостям. До того ж із практики відомо, що огляд речових
доказів — наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів часто
надає можливість отримати фактичні дані на користь захисту.
До огляду речових доказів в судовому засіданні треба ретельно готуватися. Для цього, використовуючи відповідні матеріали справи (всі протоколи, в яких зафіксовані процесуальні дії з речовими доказами, висновки спеціалістів, висновки експертів, постанова про визнання речовим доказом та
приєднання до справи) слід відстежити весь рух речового доказу у справі від
моменту його вилучення і до представлення для огляду в судове засідання.
При цьому необхідно звертати увагу на дати, час та місце проведення відповідних дій, особу, яка їх проводила, понятих, які були присутні при цьому,
ознаки речового доказу, характеристики упаковки, в яку він вкладався, осіб,
які ставили підписи на супроводжувальних бирках та печатки на них.
Перед оглядом речового доказу в судовому засіданні суд має оглянути
упаковку і оголосити її характеристики (форму, матеріал, колір і таке ін.) учасникам судового засідання під запис в протокол судового засідання, прочитати написи на пояснювальних бирках і лише після цього розкрити упаковку.
В упаковку мають бути вкладені всі попередні упаковки та супроводжувальні
бирки.
Під час огляду речового доказу слід визначити всі його істотні якісні
(колір, форма тощо) та кількісні характеристики (об’єм, вага, розміри та ін.)
та порівняти їх з відомостями про них, що містяться у відповідних матеріалах справи. В разі невідповідності фактичних характеристик речового доказу
тим, що зазначені в матеріалах справи, якщо це потрібно для захисту, необхідно звернути на це увагу суду та просити внести це до протоколу судового
засідання.
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11.7. Порушення правил поводження з речовими доказами
Наприкінці цього розділу наведемо типові порушення правил поводження з речовими доказами та інші моменти, які можуть бути використані
на користь захисту у справі:
— відсутність підписів особи, в якої вилучено речовий доказ, понятих
або інших осіб на бирці на упаковці речового доказу, невідповідність прізвищ цих осіб даним протоколу відповідної слідчої дії, або
невідповідність їхніх підписів їх дійсним підписам;
— порушення правил оформлення написів на бирці на упаковці речового доказу;
— відсутність в упаковці речового доказу попередніх бирок, а також,
попередніх упаковок, якщо вони розривались при проведенні слідчих або судових дій в ході провадження у справі;
— невідповідність якості упаковки вимогам «Інструкції по роботі з речовими доказами» (в т. ч. пошкодження упаковки);
— вага речового доказу (забороненої речовини) не відповідає даним,
що містяться в матеріалах справи.
У розділі «Дотримання вимог закону органами досудового слідства при
вилученні, обліку і зберіганні речових доказів» витягу із узагальнення «Судова практика щодо вирішення питання про речові докази, передачу в дохід держави грошей, валюти, цінностей, іншого нажитого злочинним шляхом майна
або такого, що було об’єктом злочинних дій», підготовленого до друку суддею
Верховного Суду України Г.В. Канигіним та начальником відділу узагальнення
судової практики управління та узагальнення судової практики Верховного
Суду України Л.В. Гавриловою (надалі — «Узагальнення Верховного Суду про
речові докази»), зазначено, що порушення процедури при вилученні, обліку та зберіганні речових доказів досить поширені у слідчій практиці, що по
збавляє суд можливості посилатися на речові докази як на фактичні дані, на
підставі яких у визначеному законом порядку встановлюється наявність або
відсутність суспільно небезпечного діяння, винність особи, яка вчинила це
діяння, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення
справи. Там також зазначено, що вилучення предметів, на яких містяться сліди злочину, без зазначення місця їх виявлення, детального опису вилучених


http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/BD7195EDFAF8D76DC22577C70042A002? Open
Document&CollapseView&RestrictToCategory=BD7195EDFAF8D76DC22577C70042A002&
Count=500&
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предметів, опечатування тягне визнання доказів недопустимими відповідних
протоколів обшуку, виїмок та оглядів і вилучених в такий спосіб предметів
(речових доказів).
Зокрема, щодо порушень процедури такого характеру, у Узагальнення
Верховного Суду про речові докази наведено приклад справи, в якій під час
огляду місця вчинення злочину було знайдено інструкцію від мобільного телефону (на якій, як згодом було встановлено висновком експерта, був слід
одного пальця руки обвинуваченого), але ця інструкція не була описана
у протоколі огляду та не долучена до справи, тобто не оформлена як речовий доказ належним чином. Не був належним чином оформлений і цей слід
пальця, а саме, не зазначено, на яку стрічку це зроблено, чи додана вона до
протоколу огляду, і де вона зберігається. Наразі в постанові про призначення
дактилоскопічної експертизи зазначено, що було використано стрічку певного виду, а у висновку експерта зазначено про інший тип стрічки, що було
надана експерту. Ці обставини позбавили суд можливості достовірно встановити, які сліди пальців рук вилучалися на місці події, на якій саме стрічці вони
були зафіксовані і чи саме вони досліджувалися експертом.
Звичайно, на практиці далеко не завжди суди визнають недопустимими
та, відповідно, не посилаються у вироку на докази обвинувачення, щодо яких
було порушено встановлені правила при вилученні, обліку та зберіганні, але
у кожному такому випадку є підстави ставити питання про це.
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РОЗДІЛ 12
Використання висновків судових експертиз
та деякі питання кваліфікації діянь
12.1. Загальні зауваження
В ст. 76 КПК України «Обов’язкове призначення експертизи» така вимога
не встановлена для справ про злочини у сфері обігу наркотичних засобів. Проте, як зазначено в п. 1 Пленуму Верховного Суду України № 4 від 26.04.2002 р.
«Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів», оскільки для
встановлення виду, назви і властивостей наркотичного засобу, психотропної
речовини, аналога такого засобу, речовини або прекурсора, їх походження,
способу виготовлення чи переробки, а також належності наркотиковмісних
рослин необхідні спеціальні знання, у справах даної категорії обов’язково
має бути висновок експерта з цих питань.
В розділі «Якість досудового слідства» «Узагальнення Верховного Суду у справах про наркотики» зазначено, що оскільки для встановлення виду, назви, властивостей наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, їх походження, способу виготовлення чи переробки необхідний висновок спеціаліста,
то рішення про порушення кримінальної справи приймається після одержання
довідки експертної служби УМВС про те, що передана для дослідження речовина є наркотичним засобом, психотропною речовиною чи прекурсором.
Таким чином, у кожній кримінальній справі про злочини у сфері обігу наркотичних засобів є як висновок спеціаліста, так і висновок експерта (судовохімічної експертизи). Відповідно, для здійснення захисту у таких справах необхідно мати певні знання з правової регламентації предметів таких злочинів —
заборонених до вільного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів, а й щодо окремих характеристик цих речовин.
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12.2. Класифікація наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
В Законі України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» дані базові положення щодо наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів: терміни, які вживаються при здійсненні операцій з цими
речовинами, та їхнє визначення, їх класифікація, умови здійснення діяльності
з їхнього обігу та заходи контролю за ним, обмеження їх обігу і т. ін. В ст. 2
цього Закону зазначено про те, що наркотичні засоби, психотропні речовини
прекурсори з урахуванням доцільності їх використання у медичній практиці
та залежно від ступеня їх небезпечності для здоров’я людини і застосовуваних заходів контролю за їх обігом включаються до відповідно пронумерованих списків таблиць Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (надалі — «Перелік»), а сам цей Перелік затверджений
Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 р. № 770:
Нижче наведений витяг з Переліку стосовно найбільш поширених предметів злочинів кримінальних справ у сфері наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Таблиця І
Список № 1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено»
Міжнародна незареєстрована назва

Хімічна назва

Канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу
Макова солома, концентрат з макової соломи

усі частини, цілі чи подрібнені (за винятком дозрілого
насіння), рослини виду мак снотворний, зібрані будьяким способом, що містять алкалоїди, а також речовини, які отримують з цієї макової соломи

Опій

Опій ацетильований
Список № 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено»
Міжнародна незареєстрована назва

Катинон

Хімічна назва
(-)-(S)-2-амінопропіофенон

Кустарно виготовлені препарати з ефедрину, псевдоефедрину, фенілпропаноламіну (ФПА, норефедрин)
або препаратів, які їх містять
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Список № 3 «Рослини, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини
і обіг яких допускається для промислових цілей»
Міжнародна незареєстрована назва

Пояснення назви

Рослини виду мак снотворний (Papaver somniferum L) рослини виду папавер сомніферум Л (опійний, у тому
числі олійний та інші, що містять опій)
Рослини роду коноплі (Cannabis)

рослини будь-якого виду роду канабіс

Таблиця II
Список № 1 «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено»
Міжнародна незареєстрована назва

Хімічна назва

Бупренорфін

21-циклопропіл-7a-[(S)-1-гідрокси-1,2,2триметилпропіл]-6,14-ендо-етилен6,7,8,14-тетрагідроорипавін

Кокаїн

метиловий ефір бензоїлекгоніну

Метадон (фенадон)

6-(диметиламіно)-4,4-дифеніл-3-гептанон

Метадону проміжний продукт

4-ціано-2-диметиламіно-4,4-дифенілбутан

Морфін

3,6-дигідрокси-N-метил-4,5-епоксиморфінен-7

Морфін метобромід та інші азотисті морфін метилбромід
похідні морфіну
Морфін-N-оксид

3,6-дигідрокси-N-метил-4,5-епоксиморфінен-7-N-оксид
Список № 2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено»

Міжнародна незареєстрована назва

Хімічна назва

Метамфетамін

(+)-(S)-N,a-диметилфенетиламін

Таблиця IV
Список № 2 «Прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю»
Міжнародна незареєстрована назва

Хімічна назва

Ацетон

2-пропанон

Калію перманганат

калій марганцевокислий

Сірчана кислота

сульфатна кислота

Соляна кислота

хлористоводнева кислота
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12.3. Питання кваліфікації
У випадках незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів чи прекурсорів без
мети збуту (ст. 309 КК України) слід завжди мати на увазі, що кримінальна відповідальність за такі дії передбачена за умови, якщо кількість предмету злочину — забороненої речовини перевищує нормативно визначений для речовини кожного виду невеликий розмір. В іншому випадку винна особа може
бути притягнута лише до адміністративної відповідальності за ст. 44 КУпАП.
Окрім цього в багатьох складах злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів в якості кваліфікуючих ознак використовуються такі, як великий та особливо великий розмір заборонених речовин, а також якщо предметом незаконних дій були особливо
небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини. Значення невеликих,
великих та особливо великих розмірів цих заборонених речовин, відповідно
до положень приміток до ст. 44 КУпАП та ст. 305 КК України, визначені МОЗ
України та затверджені наказом від 01.08.2000 р. № 188. у вигляді відповідних таблиць 1, 2 та 3 (в редакції Наказу МОЗ № 634 від 29.07.2010).
В наступній таблиці наведений витяг із цих таблиць для наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які найбільш часто є предметами злочину у кримінальних справах.

Назва наркотичного засобу

Невеликі
розміри (г)

Великі
розміри (г)

Особливо великі
розміри (г)

1

2

3

4

Наркотичні засоби (Таблиця 1)
Канабіс — цілі або різного ступеня подрібнення будь-які частини рослини роду коноплі
або їх суміш (за винятком власне дозрілого
насіння) незалежно від того, піддавались вони екстракції, деструкції, гниттю чи враженню
пліснявою**

до 5,0

від 500 до 2500

2500 і більше

Канабісу смола — суміш відділеної смоли,
пилку чи окремих подрібнених частин рослини коноплі або їх суміш, яка містить тетрагідроканабінол*

до 0,5

від 50,0 до 500,0

500,0 і більше
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Канабісу екстракти (настойки) — засіб, який
отримують з будь-яких видів і сортів конопель
або канабісу шляхом виділення (екстракції)
різними способами і який містить тетрагідроканабінол*

до 0,3

від 5,0 до 100,0

100,0 і більше

Героїн*

до 0,005

від 1,0 до 10,0

10,0 і більше

Опій ацетильований — засіб, що містить у своєму складі ацетильовані похідні алкалоїдів опію
(у тому числі за наявності інших речовин)*

до 0,005

від 1,0 до 10,0

10,0 і більше

Опій — сік снотворного — маку, що згорнувся,
у — тому числі медичний, який містить хоча б
один наркотичний алкалоїд або їх суміш (у тому
числі за наявності інших речовин)*

до 0,1

від 50,0 до 250,0

250,0 і більше

Макова солома — цілі або різного ступеня
подрібнення будь-які частини рослини виду
«мак снотворний» або їх суміш (за винятком
власне дозрілого насіння) незалежно від того,
піддавались вони екстракції, деструкції, гниттю
чи враженню пліснявою**

до 50,0

від 500,0
до 5000,0

5000,0 і більше

Концентрат з макової соломи (опій екстракційний) — засіб, що отримують із макової соломи
шляхом виділення (екстракції) різними способами і який містить хоча б один наркотичний
алкалоїд або їх суміш (у тому числі за наявності
інших речовин)*

до 0,5

від 50,0 до 250,0

250,0 і більше

Трамадол

до 0,5

від 5,0 до 50,00

50,00 і більше

Психотропні речовини (Таблиця 2)
Катінон

до 0,15

від 1,5 до 15,0

15,0 і більше

Метамфетамін(первітин)

до 0,15

від 1,5 до 15,0

15,0 і більше

від 1,0 до 3,0 кг

3,0 кг і більше

Прекурсори (Таблиця 3)
Калію перманганат

Пленум Верховного Суду України в п. 20 Постанови від 26 квітня 2002 року № 4 «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» зазначив,
що відповідальність за частиною першою статті 309 КК настає в разі вчинення
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зазначених у цій частині незаконних дій з наркотичними засобами або психотропними речовинами у розмірах, які становлять величину між верхньою
межею невеликих розмірів і нижньою межею великих розмірів, зазначених
у Таблицях 1 і 2, затверджених згаданим Наказом МОЗ № 188.
Слід пам’ятати, що розміри виготовлених психотропних речовин у вигляді екстрактів, витяжок, відварів, інших рідин згідно із існуючими методиками криміналістичних досліджень визначаються в перерахунку на суху речовину. Після внесення зазначеним вище Наказом МОЗ № 634 від 29.07.2010 р.
змін до значень невеликих розмірів наркотичних засобів, значення невеликих розмір окремих наркотичних засобів були багаторазово зменшені. Зокрема, для опію ацетильованого, верхня межа невеликого розміру була зменшена з 0,1 до 0,005 г, тобто у 20 разів. Це означає можливість кримінального
переслідування осіб за незаконні операції з опієм ацетильованим без мети
збуту за виявлення у особи навіть його залишків у вигляді крапель у шприці,
нашарування на тарі тощо, тобто майже за будь-якої кількості цієї забороненої речовини.
Виходячи із практики кримінальних справ, до найбільш поширених
особливо небезпечних наркотичних засобів можна віднести канабіс (маріхуану), макову соломку, опій ацетильований, а до особливо небезпечних психотропних речовин — метамфетамін (первітин) та катенон.
Зауважимо, що відповідно до законодавства рослини роду коноплі та
речовина «канабіс» — це різні наркотичні речовини. Рослини роду коноплі
включені до Списку № 3 «Рослини, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей» Таблиці 1
Переліку, і відповідно, не віднесені до Списку № 1 «Особливо небезпечні наркотичні речовини, обіг яких заборонено», на відміну від канабісу, смоли канабісу, екстрактів та настойок канабісу, незаконні операції з якими складають
кваліфікуючу ознаку деяких складів злочинів у сфері обігу наркотичних речовин, зокрема одного з найбільш поширених — за ч. 2 ст. 307 КК України.
Таким чином, в разі виявлення рослин (кущів) коноплі, які ростуть, немає складу злочину «незаконне зберігання наркотичної речовини» за ст. 309
або ст. 307 КК України. Такі дії особи можуть бути кваліфіковані як незаконний посів та вирощування коноплі за ст. 106-2 КУпАП (якщо кількість рослин
не перевищує 100) або за ст. 310 КК України із змінами, внесеними Законом
України від 15.04.2008 року № 270-V «Про внесення змін до Кримінального та
Кримінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності»). Проте у разі виривання кущів коноплі та складання
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їх до купи, то будуть наявні ознаки незаконного зберігання наркотичних
речовин.
Визначення поняття «канабіс» наведене в таблиці Списку № 3 Переліку нарктичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України, затвердженому Наказом Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України від 23.03.1998 р. № 7 (надалі в цьому розділі —
«Перелік»):
Міжнародна непатентована назва

Хімічна назва

Код

Відділена смола, очищена чи неочищена, яку
одержують з рослини роду канабіс (Cannabis).
Найчастіше зустрічається у вигляді суміші відділеної смоли, пилку та окремих подрібнених
часток верхівок рослини каннабіс з різними
наповнювачами для надання суміші певної
форми — пасти, спресованих плиток, кульок,
таблеток та ін.

1301.90

Засоби, одержані з канабісу, або смоли канабісу шляхом екстракції будь-якими розчинниками.

13.02.19

Верхівки рослин канабіс з квітками чи плодами (за винятком насіння та листя, якщо вони
не супроводжуються верхівками), з яких не
була виділена смола, хоч би якими назвами
вони були означені.

1211.90

Опій

Сік снотворного маку, що згорнувся.

1302.11

Кока лист

Лист кокаїнового куща, за винятком листя,
з якого видалені екгонін, кокаїн та інші наркотично активні алкалоїди.

1211.90

Кокаїновий кущ

Рослина будь-якого виду роду ерітроксилон
(Erythroxylon).

1211.90

Макова солома

Всі частини, цілі чи подрібнені (за винятком
власне дозрілого насіння), рослини виду мак
снотворний, зібрані яким завгодно способом,
що містять наркотично активні алкалоїди
опію.

1211.90

Смола канабісу (гашиш)

Екстракти канабісу

Канабіс (маріхуана)
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Засіб, що отримують шляхом ацетилювання
опію або екстракційного опію, що містить
у своєму складі крім алкалоїдів опію моноацетилморфін, діацетилморфін, ацетилкодеїн,
чи їх суміш.

2939.10

Опій екстракційний (екстракт макової соломи, Засіб, що отримують із макової соломи будьконцентрат макової соломи)
яким способом, шляхом виділення (екстракції) наркотично активних алкалоїдів водою
або органічними розчинниками; може зустрічатися у рідкому, смолоподібному або твердому стані.

1302.11

Рослина виду мак опійний

Рослина виду папавер сомніферум Л (Papaver
somniferum L).

1211.90

Рослина роду коноплі

Рослина будь-якого виду роду канабіс (Cannabis).

1211.90

Як зазначено в цьому списку, канабіс (маріхуана) — це верхівки рослин
канабіс з ківтками чи плодами (за винятком насіння та листя, якщо вони не
супроводжувались верхівками), з яких не була виділена смола, хоч би якими
назвами вони не були означені. Цє визначення терміну «канабіс» в точності
відповідає тому, що наведене в ст. 1 «Єдиної конвенції про наркотичні засоби» 1961 року. За попередньою редакцією затвердженої Наказом МОЗ від
01.08.2000 р. № 188 таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри
наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу» окремим рядком
в ній було визначена марихуана, визначення якої відповідало визначенню
марихуани в Списку № 3 «Переліку» — верхівки рослин канабісу з квітками чи
плодами за винятком дозрілого насіння, з яких не була виділена смола, з зазначенням окремо цих розмірів для висушеної та невисушеної марихуани. Після
внесення зазначеним вище Наказом МОЗ від 29.07.2010 р. змін до таблиці 1
«Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться в незаконному обігу» (надалі в цьому розділі — «Таблиця 1») з неї
було видалений окремий рядок для марихуани, наразі внесений рядок з іншим визначенням канабісу — цілі або різного ступеню подріблення будь-які
частини рослини роду коноплі або їх суміш (за винятком власне дозрілого
насіння) незалежно від того, піддавались вони екстракції, деструкції, гниттю
чи враженню пліснявою.
Таким чином, в різних актах законодавства наявні два різні визначення
для наркотичного засобу «канабіс». Звичайно, віднесення будь-яких частин
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рослини роду коноплі до наркотичного засобу «канабіс» замість лише верхівок цих рослин значно розширює сферу застосування відповідних норм
розділу 13 КК України та зменшує поріг для притягнення до кримінальної відповідальності за операції з незаконного обігу з цією речовиною.
Разом з тим, оскільки нове визначення канабісу, наведене в новій редакції Таблиці 1 не відповідає його визначенню в ст. 1 «Єдиної конвенції про
наркотичні засоби» та «Переліку», яка відповідно до ст. 9 Конституції України є частиною національного законодавства України, можна порадити використовувати ці останні визначення для заперечення проти правильності
визначення кількості забороненої канабісу, незаконні операції з якої інкрімінуються обвинуваченому, або проти обвинувачення в цілому. З цією метою
при ознайомленні із висновком судово-хімічної експертизи (дослідження)
слід визначити, які саме частини рослини були предметом експертного дослідження.
У випадках, коли для проведення експертного дослідження на наявність
канабіса надають шматочок тканини з кишені або з будь-якого предмету
одягу особи, на якій відсутні частки речовини, а наявні лише її мікрочастки,
то за результатами дослідження неможливо зробити висновок, що в цьому
кармані містився канабіс, але можна виявити наявність тетрагідраканабіола
(ТГК), який присутній у стеблинах і, навіть, у корінні коноплі.
До Списку № 3 «Рослини, які містять наркотичні засоби та психотропні
речовини і обіг яких допускається для промислових цілей»Таблиці І Переліку
включені рослини виду мак снотворний. Інші види рослин маку не включені
до Переліку і відповідно, не відносяться до наркотичних речовин. Для визначення виду (сорту) маку потрібно проводити не хімічні, а біологічні дослідження, і таким чином, мати спеціальні знання в галузі біології, яких зазвичай
немає у фахівців системи НДЕЦ МВС України.
В зв’язку з останнім слід зазначити наступне. Віідповідно до п. 4.2 Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів
(затв. наказом Мінюсту України від 09.08.2005 р. №86/5, із змінами) кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз присвоюється згідно із додатком 4 до положення «Переліку основних
видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних установ
судових експертиз Мін’юсту». Відповідно до цього «Переліку» судово-хімічна експертиза, яка проводиться для встановлення виду та властивостей
заборонених речовин є видом судової експертизи «Експертиза матеріалів,
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речовин та виробів індекс експертної спеціальності», індекс та вид експертної
спеціальності якої — «8.6.Дослідження наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів та прекурсорів». Наразі для проведення біологічних досліджень експерт має бути атестований за експертною спеціальністю з індексом 9.1 «Переліку» — «Дослідження об’єктів рослинного походження» з виду
судової експертизи «Біологічна експертиза».

12.4. Правила проведення судових експертиз
Загальні правила проведення судових експертиз викладені в Інструкції
про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (затв. Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5,
в редакції Наказу від 30.12.2004 р № 144/5). Слід зазначити, що хоча цей документ є відомчим документом, пунктом 2 цього Наказу цю Інструкцію разом
з Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки матеріалів та
призначення судових експертиз наказано довести до відома не лише науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України, але
й інших субєктів судово-експертної діяльності: відомчих експертних служб,
правоохоронних органів, суб’єктів підприємницької діяльності. Таким чином,
вимоги цього докменту мають застосовуватись і при проведенні експертиз
в експертних установах МВС, яким, власне, і доручається проведення переважної більшості судуво-хімічних експертиз у кримінальних справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів.
Окремі положення цієї Інструкції слід добре пам’ятати при роботі з висновками судово-хімічних експертиз.
Так, за правилом п. 3.3. Інструкції у постанові (ухвалі) про призначення
експертизи має бути зазначений, в т. ч. перелік об’єктів, що підлягають дослідженню. Якщо під час проведення експертизи об’єкт (об’єкти) дослідження
може бути пошкоджений або знищений, у постанові (ухвалі) повинен міститися дозвіл на його пошкодження або знищення.
Відповідно до п. 3.5. Інструкції у виняткових випадках, коли об’єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об’єкта, його описами та іншими
матеріалами, доданими до справи в установленому законом порядку. Про
проведення експертизи за такими матеріалами має бути вказано в постанові
(ухвалі) про її призначення.
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Згідно із п. 4.11–4.12 Інструкції висновок експерта має складатись з трьох
частин: вступної, дослідницької та заключної. При цьому, у вступній частині
висновку експерта, мають бути зазначені, в т. ч.:
— дата надходження постанови (ухвали), об’єктів і матеріалів справи
до експертної установи (її найменування), експерта (його ім’я, прізвище, по батькові);
— перелік об’єктів, що підлягають дослідженню, та зразків (у разі надходження);
— відомості про надані матеріали справи (у тому числі вид(назва)
матеріалів(документів) та кількість аркушів);
— спосіб доставки та вид упаковки досліджуваних об’єктів із зазначенням у необхідних випадках відомостей про те, чи впливав спосіб
упаковки на їх збереженість;
За п. 4.13 Інструкції у дослідницькій частині висновку експерта описуються процес дослідження та його результати, а також дається обґрунтування висновків з поставлених питань. При чьому дослідницька частина має
включати:
— відомості про стан об’єктів дослідження, застосовані методи (методики) дослідження, їх реєстраційний номер, умови їх використання;
— посилання на ілюстрації, додатки та необхідні роз’яснення до них;
— експертну оцінку результатів дослідження.
Опис процесу застосування інструментальних методів дослідження та
проведення експертних експериментів можуть обмежуватись викладенням
кінцевих результатів. У зазначених випадках графіки, діаграми, таблиці, матеріали експертних експериментів мають зберігатись у наглядових експертних провадженнях і на вимогу осіб, які призначили експертизу (дослідження), можуть надаватись їм для ознайомлення.
Узагальнення та оцінка результатів окремих досліджень, які є підставою
для формулювання висновків, можуть викладатися у синтезуючому розділі
дослідницької частини висновку експерта.
У дослідницькій частині висновку експерта при проведенні повторної
експертизи вказуються причини розбіжностей з висновками попередніх експертиз, якщо такі розбіжності мали місце.
В разі, якщо дослідниицька частина виснокву експерта не містить наведених відомостей, встановлених Інструкцією, можна ставити питання
про дотримання вимог не лише законності, але й наукової обґрунтованості,
об’єктивності та достовірності її результатів.
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При ознайомленні із висновком експерта необхідно звернути увагу на
низку чинників, які впливають на його достовірність:
— особу експерта (фах і його відповідність виду експертизи, кваліфікаційний клас, стаж роботи за фахом і т. ін.);
— дотримання встановленого законом порядку проведення експертизи;
— якість пілготовки зразків для експертного дослідження;
— наукові медодики, що використовувались для експертних досліджень, та ступень їх дотримання під час проведення досліджень;
— коректність оформлення результатів дослвджень.
Для всебічної оцінки висновку експерта слід підходити до неї системно,
співставляючи його з іншими доказами у справі.
Під час оцінювання висновків експерта необхідно, проміж іншим, встановити його відповідність вимогам, визначеним в п. 17 Пстанови Пленуму
Верховного Суду України № 8 від 30.05.97 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» (із змінами) про те, що при перевірці й оцінці
експертного висновку суд повинен з’ясувати:
— чи було додержано вимоги законодавства при призначенні та проведенні експертизи;
— чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі;
— компетентність експерта і чи не вийшов він за межі своїх повноважень;
— достатність поданих експертові об’єктів дослідження;
— повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим
фактичним даним;
— узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком експертизи;
— обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.
Слід зазначити, що Постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 р.
№ 995 був затверджений Порядок атестації та державної реєстрації методик
проведення судових експертиз, відповідно до якої Наказрм Міністерства
юстиції України від 02.10.2008 № 1666/5 був затверджений Порядок ведення
Реєстру методик проведення судових експертиз. За п.п. 3, 15 цього Порядку
інформація, яка міститься у Реєстрі, є відкритою не лише для правоохоронних
органів та судів, але й для заінтересованих юридичних і фізичних осіб, і може
надаватись за їх запитами у формі витягу з Реєстру.
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Згідно із п. 3 згаданої Постанови методики, раніше впроваджені в експертну практику вважаються такими, що пройшли атестацію, та підлягають
державній реєстрації.
Самі методики проведення судових експертиз, в т. ч. судово-хімічних,
звичайно, не є секретними, але оскільки вони використовуються державними органами або установами, отримати їх офіційним шляхом дуже непросто. Для тих захисників у кримінальних справах, хто має наміром здійснювати
аналіз судових експертиз шляхом ретельної їх перевірки на дотримання всім
вимогам відповідних методик, завжди є можливість звернутися для ознайомлення з ними до осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі п. 13 ч. 2
ст. 48 КПК України, або, щонайменше, клопотати перед судом про витребування в судове засідання для ознайомлення такі методики.

12.5. Практичні аспекти роботи з висновками судово-хімічних експертиз
Судово-хімічні експертизи, у переважній кількості випадків, проводяться в експертних закладах (НДЕЦ) МВС  України, у спірних випадках можна
клопотати про проведення такої експертизи в експертних закладах (НДІСЕ)
Міністерства юстиції України.
Певні положення з методик проведення цих експертиз є загальновідомими і містять інформацію, необхідну для ведення захисту у кримінальній
справі. Зокрема, для звичайного дослідження (якщо вистачає матеріалу) використовується десь 0,5 г речовини, якщо матеріалу недостатньо, то може
бути використано навіть 0,1 г.
В разі, якщо до порушення кримінальної справи проводиться первинне дослідження речовини, а згодом, під час досудового слідства — судовохімічна експертиза, то звичайно, що кількість речовини, яка направляється
на експертизу, має бути меншою на величину, витрачену при первинному
дослідженні. І  ця нова кількість об’єкта дослідження, що залишилась після
первісного дослідження, має бути внесена як у постанову про призначення
експертизи, так і у висновок експерта. В разі, якщо кількість речовини залишається незмінною, а особливо, у випадку, коли при первинному дослідженні була витрачена вся речовина, чи її ваги, взагалі, було недостатньо для проведення досліджень, треба ставити питання про визнання таких висновків
експерта неналежними доказами, отриманими з порушенням норм закону.
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В практиці роботи з висновками експерта та висновками спеціаліста виникає чимало питань щодо дотримання експертами (спеціалістами) правил
роботи з речовими доказами, методики проведення досліджень, оформлення їхніх результатів тощо. Надалі висвітлені окремі особливості кримінальних
справ щодо застосування в них висновків експертів (висновків спеціаліста),
які можна використовувати на користь захисту в кримінальних справах.
В розділі «Якість досудового слідства» «Узагальнення Верховного Суду
у справах про наркотики» зазначено, що судово-хімічна експертиза призначається в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів після отримання висновку спеціаліста та порушення кримінальної справи. Проте іноді
при проведенні цієї експертизи речовий доказ фактично не досліджується,
а висновок експерта обґрунтовується даними висновку експертної служби,
наданого слідчому до порушення справи. Не випадково у деяких висновках
судово-хімічної експертизи немає посилань на те, які саме експертні дослідження здійснено.
Звичайно, виконання експертизи без проведення відповідних досліджень є порушенням загальних правил проведення судових експертиз, не кажучи вже про те, що при проведенні первинного дослідження спеціаліст не
попереджається про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий
висновок експерта за ст. 384 КК України.
В «Узагальненні Верховного Суду у справах про наркотики» також зазначено про існуючу практику ознайомлення обвинувачених з постановою про
призначення експертизи одночасно з висновком експертизи, в порушення
положень ст. 197 КПК України про обов’язковість їх ознайомлення з такою
постановою до проведення експертизи, що, обмежує їхні права на захист
та позбавляє їх можливості, зокрема, заявляти відвід експерту, просити про
призначення експерта із числа зазначених ним осіб, просити про постановку перед експертом додаткових питань, надавати пояснення експертові,
пред’являти додаткові документи.
Відомо, що така незаконна практика використовується в практиці роботи слідчих органів при проведенні досудового слідства у справах будь-яких
категорій та будь-яких видах експертиз. Вочевидь, що у випадках, коли окрім
загальних аргументів щодо формального порушення положень КПК України
наявні ще й інші міркування, зокрема об’єктивна потреба постановки експерту додаткових запитань, або необхідність присутності обвинуваченого під
час провадження експертом окремих досліджень та надання йому пояснень,
необхідно ставити питання про істотне порушення права обвинуваченого на
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захист, яке призвело до неправильного розслідування справи, призначення
нової експертизи тощо.
Як можна припустити, виходячи із текстів висновків експерта, часто їхні
частини переносяться із одного висновку до іншого шляхом їх копіювання
в електронному вигляді на комп’ютері з одного файлу до іншого. Внаслідок
цього трапляються випадки, коли в тексті вступної частини висновку експерта прізвища осіб, підписами яких посвідчені факти вилучення речових доказів
у відповідному протоколі та бірки на їхній упаковки фіксація упаковки, в яку
поміщені речові докази відрізняються від тих, що зазначені у цьому протоколі
та на самій бірці. Бува також і таке, що печатка відповідного органу, зазначена
в протоколах, не співпадає із самим відбитком такої печатки на упаковці (бирці) речового доказу. Звичайно, слід звертати увагу суду на такі факти.
З огляду на останнє, перевірку висновку експерта доцільно починати
з ретельного ознайомлення з описом об’єктів дослідження, які надійшли на
експертизу та його порівняння з їх описанням, що міститься в інших матеріалах справи, в т. ч. у висновку спеціаліста за результатами їх первинного дослідження (якщо таке проводилось).
Не зайвим є подивитись на дату надходження об’єктів на дослідження, оскільки, з причини нестійкості більшості органічних компонентів, що
входять до складу наркотичних засобів чи психотропних речовин, вони мають бути доставлені до експертної установи у максимально короткі строки
[див. джерело 8 у кінці цього розділу, с. 308]. Якщо цього не було зроблено,
то можна ставити під сумнів висновок експерта щодо тотожності об’єкта,
який надійшов на дослідження, вилученій забороненій речовині внаслідок
об’єктивно неминучої зміни її зовнішнього вигляду (зокрема, для рідких речовин), а також щодо можливості достовірного визначення в ході дослідження приналежності речовини до певної групи заборонених речовин внаслідок
зміни її хімічного складу у зв’язку із сплином часу з моменту його вилучення
і до моменту проведення дослідження. Ця теза може бути підсилена також
тим аргументом, що всупереч встановленим вимогам, вилучена речовина не
була добре закупорена. На більш аргументоване обґрунтування такої позиції
захисник може отримати висновок фахівця-хімика з таких питань.
Як свідчить практика, доцільною є перевірка арифметичних розрахунків, наведених у висновку експерта, в т. ч. при визначенні розміру сухого залишку об’єктів дослідження, їхньої маси до дослідження та після нього з урахуванням їхньої кількості, витраченої при проведенні первинних експертних
досліджень тощо. Адже трапляються випадки не лише такі, коли кількість
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(маса) речовини, яка надійшла на експертизу, не дорівнює сумі маси речовини, яка залишилася після проведення експертизи та була витрачена під час
її дослідження, а й коли у висновку експерта маса об’єкта, який поступив на
дослідження, менше його кількості, використаної під час дослідження.
При ознайомленні з висновками експертиз рідких наркотичних засобів
або психотропних речовин, наприклад опію ацетільованого, може виявитись,
що концентрація наркотичної речовини у розчині може відрізнятись для різних об’єктів дослідження (шприців або інших контейнерів) у декілька разів.
Звичайно, за умови, що всі ці об’єкти дослідження були створені в ході єдиного
процесу їх виготовлення в одному контейнері (посуді), тобто були частинами
одного розчину, який мав загальні властивості, та після їх виготовлення вони
не піддавались якійсь переробці, всі вони мають мати подібні властивості.
Трапляються і такі цікаві випадки, коли за результатами експертизи кількість (маса) речовини (наприклад калію перманганату), яка міститься в «фірмовій» упаковці підприємства-виготовлювача з зазначенням її маси, більша,
ніж її «заводська» маса, навіть за умови, що на момент дослідження частина
речовини в упаковці відсутня.
Можна рекомендувати також звертати увагу на обладнання, яке використовувалось при проведенні експертних досліджень, та визначитись з його технічними характеристиками, зокрема того, за допомогою якого встановлювалась маси об’єктів досліджень.
Наприклад, електронні ваги «SARTORIUS», які часто зазначаються у висновках експертів в якості використаного обладнання, мають, при точності
вимірювання 0,0001 г, максимальну межу зважування до 410 г (для моделі
ME414S). Для визначення більшої кількості предметів дослідження потрібні
інші ваги, наприклад звичайні торгівельні ваги РН-10Ц1ЗУ, які, відповідно, мають і набагато більшу погрішність вимірювання.
Необхідно також знати, що будь-які засоби вимірювальної техніки, що використовуються при експертних дослідженнях відповідно до ст. 11 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» можуть застосовуватись
лише за умови, якщо вони пройшли повірку в органах Державної метрологічної служби, і така повірка має проводитись з визначеною законодавством
періодичністю, залежно від категорії засобу вимірювальної техніки. Зазвичай
дані про повірку зазначаються у висновку експерта, а в разі, якщо таких нема,
можна ставити питання про недостовірність результатів експертизи.


http://www.laborkomplekt.ru/?page=7&sid=1&srid=36
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У разі виникнення сумніву щодо чинності свідоцтва про державну повірку певного засобу вимірювальної техніки (наприклад, коли у висновках експертів впродовж тривалого часу зазначається один і той же номер державної
повірки ваг), можна на підставі п. 13 ч. 2 ст. 13 КПК України зробити запит до
відповідної метрологічної установи з проханням надати таку інформацію.
Наприкинці цього розділу в якості довідкової інформайії наведені назви
деяких джерел, в яких викладені методики проведення судово-хімічних експертиз:
1.	Шимановський С.О., «Дослідження наркотиків, поширених на території України», Київ, МВС України, 1997.
2. Удод А.П., «Наркотичні засоби, психотропні речовини та їх розпізнавання», Київ, МВС України, ЕКУ УБНОН, 1997.
3. Печніков В.С., Методичні рекомендації «Порядок проведення та
оформлення експертних досліджень», Київ, 2005.
4. Кисин М.В., Савие В.С., Семкин Е.П., МВД ВНИИ. «Применение хроматографии в тонких слоях при исследовании вещественных доказательств», Москва — 1973.
5.	Еремин С.К., Изотов Б.И., «Анализ наркотических средств», Москва,
«Мысль», 1993.
6. Руководство по современной тонкослойной хроматографии. Научный Совет РАН по хроматографии — июль 1993 г., Москва, 1994.
7. Криминалистическое исследование наркотических средств кустарного производства, Москва.
8. Щербаковский М.Г., Судебные экспертизы. Назначение, производство, использование. Учебно-практическое пособие, Харьков, «Эспада», 2005.

132

Розділ 13.

Застосування положень статті 6 Європейської конвенції з прав людини

РОЗДІЛ 13
Застосування положень статті 6
Європейської конвенції з прав людини
та основоположних свобод та практики
Європейського суду
13.1. Загальні зауваження
В цьому розділі наведені витяги із практики Європейського суду, які ви
тлумачують положення статті 6 Конвенції, та надають приклади позиції Суду
щодо їх дотримання або порушення. Витяги із практики Європейського суду
зроблені таким чином, що переважно, не потребують коментарів і можуть
бути використані безпосередньо в тексті документів захисту.
§1 статті 6 Європейської конвенції гарантує право кожної людини на
справедливий суд:
«1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього
кримінального обвинувачення».
Відповідно до §3 статті 6 Конвенції кожен обвинувачений у вчиненні
кримінального правопорушення має щонайменше наступні права:
a) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього
мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти
нього;
b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту;
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достат-
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ніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя;
d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали,
а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих
умовах, що й свідків обвинувачення;
e) якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або не розмовляє нею, — одержувати безоплатну допомогу перекладача.
Тлумачення поняття «справедливий судовий розгляд» у кримінальному провадженні наведене в численних рішеннях Європейського суду,
зокрема:
Allan v. The United Kingdom, (Аллан проти Великобританії, рішення від
05.11.2002):
«42. …Питання, на яке має бути отримана відповідь, в тому, чи були процедури в цілому, включаючи шлях, яким докази були отримані, справедливими. Це включає перевірку «законності» питання, що розглядається, а також,
де йдеться про порушення іншого передбаченого Конвенцією права, суть
цього виявленого порушення.
43.В цьому контексті також має бути розглянуто, чи було дотримано
право на захист, зокрема, чи була заявникові надана можливість оспорювати достовірність доказів та заперечувати проти їх використання, так само, як
і можливість допитувати будь-яких важливих свідків; чи було добровільним
зізнання, зроблене заявником під час його опитування, не було провокації
та заявник не був під примусом під час надання цього зізнання…; а також
якість доказів, включаючи те, чи викликають обставини, за яких вони були
отримані, сумніви щодо їхньої надійності або точності …Незважаючи на те,
що не обов’язково виникають проблеми із справедливістю, коли отримані
докази не підтримуються іншими матеріалами, слід зауважити, що коли докази є дуже сильними та немає ризику їх ненадійності, потреба у підтримці
таких доказів є відповідно меншою…»
Європейський суд неодноразово висловлювався про те, що стаття 6
Конвенції, взята в цілому, гарантує право обвинуваченого ефективно приймати участь у кримінальному судовому розгляді, зокрема, у справах Rowe
and Davis v. the United Kingdom (Роу та Девіс проти Великобританії, рішення від 16.02.2000 р.), §60, Luchaninova v. Ukraine (Лучанінова проти України,
рішення від 09.06.2011 р)., §61.
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Відповідно до сталої позиції Європейського суду положення статті 6
Конвенції можуть застосовуватись і до досудового провадження. Думка про
це висловлена, зокрема, у справі Shabelnik v. Ukraine (Шабельник проти
України, 19.02.2009 р.), §52:
«Згідно з практикою Суду, хоча основна мета статті 6 стосовно розгляду
кримінальних справ полягає в забезпеченні справедливого судового розгляду «судом», компетентним встановити обґрунтованість «будь-якого … кримінального обвинувачення», це не означає, що ця стаття не стосується досудового провадження. Таким чином, вимоги статті 6 (зокрема пункту 3) можуть
також бути застосованими ще до того, як справу направлено на розгляд суду,
якщо — і тією мірою, якою — недотримання таких вимог на самому початку
може серйозно позначитися на справедливості судового розгляду… Спосіб
застосування пункту 1 і пункту 3(с) статті 6 на етапі досудового слідства залежить від особливостей відповідного провадження та обставин конкретної
справи. Момент, з якого стаття 6 застосовується в «кримінальних» справах,
також залежить від обставин самої справи, оскільки провідне місце, яке займає в демократичному суспільстві право на справедливий судовий розгляд,
спонукає Суд віддавати перевагу «матеріально-правовій», а не «формальній»
концепції «обвинувачення» у значенні пункту 1 статті 6. Суд змушений за зовнішніми ознаками роздивитися і розслідувати реальну ситуацію з процедурою, про яку йдеться…»
Положення статті 6 Конвенції докладно витлумачені в практиці Європейського суду, протягом тривалого часу Суд притримується думки, що передбачена статтею 6 Конвенції вимога про дотримання права кожного на справедливий судовий розгляд не має виключень і поширюється на всі кримінальні
справи:
Ramanauskas v. Lithuania (Раманаускас проти Литви, рішення від
05.02.2008 р.), §53,
Bannikova v. Russia (Баннікова проти Росії, рішення від 01.11.2010 р.), §33:
«Хоча зростання організованої злочинності, потребує вжиття відповідних заходів, право на справедливий судовий розгляд, з якого випливає вимога належного здійснення правосуддя, все ж-таки підлягає застосуванню
у всіх типах кримінальних злочинів, від найпростіших до найскладніших.
Право на справедливе здійснення правосуддя займає настільки важливе місце в демократичному суспільстві, що воно не може бути принесено в жертву
доцільності…»
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13.1.1. Порушення принципу публічності судового розгляду
У справі Luchaninova v. Ukraine (Лучанінова проти України, рішення від
06.09.2011 р.) Європейський Суд визнав порушення права на справедливий
судовий розгляд за §1 статті 6 Конвенції у формі невиправданого обмеження публічності процесу, коли національним судом слухання у справі заявниці
про адміністративне правопорушення проводилось в палаті лікарні, де вона
перебувала, наразі з палати були видалені всі хворі (окрім заявниці), які перебували в ній:
«58. Хоча це є розсудом національних судів обирати найбільш прийнятний спосіб вирішення ситуацій, коли обвинувачений не з’являється до них,
Суд вважає, що заходи, вжиті судом у цій справі, що обмежили його право на публічне розгляд, не був «суворо необхідний» у значенні § 1 статті 6
Конвенції».

13.2. Обґрунтованість судового рішення
У справі Kari-Pekka Pietiläinen v. Finland (Кари-Пека Питилайнен проти
Фінляндії, рішення від 22.09.2009), §33 Європейський суд зазначив, що право
сторін надавати міркування по справі, які вони вважають такими, що стосуються справи, визначає відповідний обов’язок суду належним чином досліджувати всі доводи, представлені сторонами:
«…право на справедливий судовий розгляд, гарантоване за статтею 6 §1
Конвенції, охоплює, між іншим, право сторін у провадженні надавати доводи які вони вважають такими,що стосуються їхньої справи. Оскільки призначення Конвенції — гарантувати не права, які є теоретичними чи ілюзорними,
а права, які є реальними та ефективними…, це право може розглядатись як
ефективне лише, якщо заявник дійсно «заслуховується», тобто його доводи
належним чином досліджуються судом. Стаття 6 §1 Конвенції покладає на суди обов’язок провести належне дослідження доводів, аргументів та доказів,
представлених сторонами, без упередженості до їхньої оцінки або релевантності до їхнього рішення… та у контексті права заявника на перегляд його
вироку…».
У справа Grädinar v. Moldova (Градінар проти Молдови, рішення від
08.04.2008 р.) Європейський суд визнав порушення права на справедливий
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судовий розгляд у справі, коли суд першої інстанції виправдав обвинувачених у вчиненні убивства, взявши до уваги численні процесуальні порушення,
фальсифікацію доказів у справі, примушення до зізнання у вчиненні злочину,
після чого апеляційний суд скасував цей вирок та ухвалив обвинувальний
вирок, який суд касаційної інстанції залишив без змін:
«110. Суд зазначає, що заявник у своїх доводах покладався на висновки
Кишинівського регіонального суду як такі, що підтверджують стверджувальні порушення національного процесуального законодавства під час кримінального розслідування. Відповідно, він буде перевіряти, чи було провадження в цілому, включаючи спосіб, у який суди вищих інстанцій зверталися
до специфічних висновків суду нижчої інстанції, здійснене у відповідності
із статтею 6 Конвенції.
111. Суд зазначає, що певна частина висновків Кишинівського регіонального суду не заперечувалась у висновках вищих судів та, що вони, відповідно,
мають розглядатись як встановлені факти… Це включає той факт, що G. та інші
обвинувачені були затримані та утримувались на підставі сфальсифікованого
адміністративного правопорушення, впродовж періоду цього затримання вони були допитані та дали показання, якими вони викрили себе, за відсутності
будь-яких процесуальних гарантій… Не було зроблено відповіді на той встановлений факт, що G. був незаконно показаний відеозапис показань D. C. на місці злочину… з тим, щоб отримати узгоджені свідчення від всіх обвинувачених.
112. Далі Суд зазначає, що суди вищих інстанцій не розглядали питання
щодо висновку суду нижчої інстанції про те, що G. та інші співобвинувачені мали алібі у доведений час вчинення злочину…, та що декілька серйозних процесуальних порушень зробили ненадійними більшість висновків експертиз…
113. Суди вищих інстанцій також базувалися на показаннях багатьох свідків у справі G. Проте, Суд зауважує, що не було зроблено коментарів щодо
висновків суду нижчої інстанції, що частина з цих доказів була сфальсифікована поліцією…
114. Суд робить висновок, що разом з прийняттям як «вирішальні докази» … зроблених обвинуваченими показань, якими вони викрили себе,
національні суди вирішили просто обійти мовчанням декілька серйозних
порушень закону, зазначених судом нижчої інстанції, та до певних фундаментальних питань, таких, як той факт, що обвинувачений мав алібі у доведений час убивства. Суд не зміг знайти будь-яких пояснень цьому недогляду рішень судів, як і Урядом не було надано жодних роз’яснень у цьому
відношенні.
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115. У світлі викладених вище доводів та беручи до уваги провадження у справі в цілому, Суд вважає, що національні суди не надали достатнього обґрунтування засудженню G. Та, таким чином, не задовольнили вимоги
справедливості як вимагається статтею 6 Конвенції.
116. Суд нагадує свій висновок, що провадження проти G. безпосередньо зачіпало власні права заявника … Він робить висновок, що засудження
G. за відсутності достатніх аргументів, неминуче порушило право заявника
на справедливий судовий розгляд.
117. Відповідно, Суд визначає, що було порушення статті 6 §1 Конвенції».
У справі Taxquet v. Belgium (Таке проти Бельгії, рішення від 16.11.2010 р.),
§91 Європейський суд висловився про обов’язок суду викласти в судовому
рішенні свої міркування по всіх важливих питання у справі:
«У провадженні у справі, яке здійснюється перед професійними суддями, розуміння обвинуваченим його засудження базується, головним чином,
на доводах, наведених у судовому рішенні. В таких випадках національні суди
мають з достатньою ясністю показати підстави, якими вони обґрунтували свої
рішення… Обґрунтовані рішення також слугують для демонстрації сторонам,
що вони були вислухані, таким чином, сприяють кращому сприйняттю ними
такого рішення. Проте, межа обов’язку надавати доводи є різною залежно від
характеру рішення та має бути визначеною у світлі обставин справи… Незважаючи на те, що суди не зобов’язані давати детальну відповідь на кожен
поставлений аргумент…, із рішення має бути ясно, що всі важливі питання
у справі були взяті до уваги…»
У справі Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine (Нечипорук і Йонкало проти
України, рішення від 21.04.2011 р.) Європейський суд визнав порушення права першого заявника на справедливий судовий розгляд (§1 статті 6 Конвенції) в частині обґрунтування рішення судами першої та касаційної інстанції
у кримінальній справі за звинуваченням першого заявника в умисному
убивстві за обтяжуючих обставин, без перевірки надійності та точності показань важливого свідка обвинувачення, в якій сторона захисту зазначала про
застосування примусу на цього свідка з боку слідства, навіть за умови, що сам
свідок заперечував це в суді:
«270. Заявник стверджував, що національні суди не проаналізували обставини, за яких було отримано показання К. як ключового свідка обвинувачення, хоча сторона захисту послідовно наводила конкретні факти й документи,
які вказували на те, що до цього свідка слідчі органи застосовували примус.
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272. Суд зазначає, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип належного здійснення правосуддя, у рішеннях судів та органів,
що вирішують спори, має бути належним чином викладено підстави, на яких
вони ґрунтуються. Міра, до якої застосовується обов’язок обґрунтовувати
рішення, може бути різною залежно від характеру самого рішення і має визначатись з урахуванням обставин відповідної справи (див. рішення у справі
«Гарсія Руїз проти Іспанії» (García Ruiz v. Spain) [ВП], № 30544/96, п. 26, ECHR
1999-I, з подальшими посиланнями).
273. …до його функцій не належить розгляд помилок, яких, як стверджується, припустився національний суд при вирішенні питань факту чи права, крім випадків, коли і тією мірою якою, вони призвели до порушення прав
і свобод, гарантованих Конвенцією. …Принципово визначати, чи можуть
певні види доказів, наприклад, докази, здобуті в незаконний спосіб, бути допустимими і чи справді заявник був винним, не є завданням Суду. Він повинен
вирішити питання про те, чи було справедливим провадження у справі загалом, включаючи спосіб, у який були здобуті докази…
274. У цьому контексті необхідно, зокрема, враховувати й питання про
те, чи було надано заявникові можливість спростувати достовірність доказів і заперечити проти їх використання. Якість доказів також береться
до уваги, а також те, чи породжують обставини, за яких вони були здобуті,
будь-які сумніви щодо їхньої надійності й точності (див. рішення у справі
«Ялох проти Німеччини» (Jalloh v. Germany) [ВП], № 54810/00, п. 96, ECHR
2006‑IX).
275. Суд зауважує, що у справі, яка розглядається, національні суди визнали заявника винним, спираючись на показання К., якого вони вважали
ключовим свідком у справі …Під час судового розгляду заявник стверджував, що К. дав показання проти нього під тиском працівників міліції, але сам К.
заперечував це в суді. На перший погляд видається, що процесуальні гарантії
було дотримано. Проте, беручи до уваги конкретні обставини цієї справи, Суд
вважає, що заявнику не надали адекватної можливості оспорити доказову
силу цих показів.
276. Зокрема, Суд зауважує, що заявник послався на конкретні факти
і документи, які свідчать про те, що на момент допиту пана К. (…який в минулому не мав судимості і не був причетним до інших правопорушень…)
слідчим його було затримано в адміністративному порядку в зв’язку з правопорушенням у сфері обігу наркотичних засобів. Як стверджував заявник (і це
підтвердив Хмельницький міськрайонний суд у своєму рішенні від 5 травня
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2005 року), саме в цей конкретний період часу показання пана К. змінилися
не на користь заявника. Заявник також надав суду першої інстанції аудіозапис
розмови, яку він мав із паном К. і під час якої той нібито визнав, що звів на
нього наклеп під тиском міліції…
277. Суд визнає, що реакція як суду першої інстанції, так і Верховного Суду на ці аргументи є вражаюче недостатньою та неадекватною. Відхиляючи
як необґрунтовані твердження заявника про тиск на свідка і зазначаючи, що
«немає даних, які б свідчили про [протилежне]» …, суди не прокоментували
беззаперечний факт адміністративного затримання пана К. і проігнорували
існування аудіозапису, на який посилався заявник, хоча його було долучено
до матеріалів справи …
278. Для порівняння Суд посилається на своє рішення щодо прийнятності від 16 березня 2000 року у справі «Камільєрі проти Мальти» (Camilleri v.
Malta), заява № 51760/99, у якому він відхилив як явно необґрунтовану скаргу заявника про те, що обвинувальний вирок у його справі ґрунтувався на
обвинувальних показаннях його співкамерника, з огляду на таке: по-перше,
національні суди детально роз’яснили, чому вони надали значення обвинувальним показанням цього ключового свідка; по-друге, було встановлено,
що ці показання свідок давав добровільно; і, нарешті, зазначені показання
залишалися послідовними протягом усього розслідування.
279. Повертаючись до обставин справи, що розглядається, Суд зазначає таке: по-перше, суди вирішили надати значення обвинувальним показанням пана К., проігнорувавши при цьому конкретні і відповідні факти,
здатні поставити під сумнів достовірність і точність цих показань; по-друге,
так і не було переконливо встановлено, що пан К. давав ці показання добровільно, тоді як його заяви в суді про їх добровільність могли бути результатом подальшого його залякування; і, нарешті, показання пана К. змінились не на користь заявника з часу його допиту, що збігався з часом його
затримання.
280. При розгляді питання про справедливість провадження в цивільній
справі Суд визнавав, що ігноруючи конкретний, доречний і важливий аргумент заявника, національні суди не виконують своїх зобов’язань за пунктом
1 статті 6 Конвенції (див. рішення у справі «Проніна проти України» (Pronina v.
Ukraine), № 63566/00, п. 25, від 18 липня 2006 року). Таке ж питання, на думку
Суду, має місце й у справі, що розглядається, де зазначеної вимоги дотримано
не було, незважаючи на те, що в контексті кримінального провадження вона
є суворішою».
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13.3. Презумпція невинуватості (§2 статті 6 Конвенції)
Принцип презумпції невинуватості закріплений в ст. 62 Конституції України та відповідає положенню статті 6 §2 Конвенції.
У справі Minelli v. Switzerland (Мінеллі проти Швейцарії, рішення від
25.03.1983 р.) Європейський Суд висловив позицію, що принцип презумпції
невинуватості поширюється на всі стадії кримінального провадження, та навів приклади її порушення:
«30. На думку Суду стаття 6 §2 (ст. 6-2) Конвенції регламентує кримінальне провадження в цілому, незалежно від результату кримінального переслідування, а не виключно розгляд обвинувачення по суті…
37. …презумпція невинуватості буде порушена, якщо без попередньо
доведеної в законному порядку вини обвинуваченого, особливо без надання
йому можливості реалізувати право на захист, (проміжне — прим.авт.)судове
рішення відносно нього відбиває думку про його винуватість. Це може бути
навіть за відсутності будь-якого формального висновку; достатньо, щоб були
деякі припущення при міркуванні, що суд ставиться до обвинуваченого як до
винуватого».
У справі Barberá, Messegué and Jabardo v. Spain (Барбера, Мессег та
Джабардо проти Іспанії, рішення від 06.12.1988 р.), §77 Європейський суд розкрив зміст принципу презумпції невинуватості:
«77. Параграф 2 (ст. 6-2) втілює принцип презумпції невинуватості. Він вимагає, проміж іншим, що під час виконання своїх обов’язків члени суду не можуть починати з заздалегідь прийнятої думки, що обвинувачений скоїв злочин, в якому він обвинувачується; тягар доведення покладений на сторону
обвинувачення, та будь-які сумніви мають тлумачитись на користь обвинуваченого. З цього також випливає, що сторона обвинувачення має інформувати
обвинуваченого про справу, що буде готуватись проти нього з тим, щоб він
міг відповідно підготувати та представити свій захист, та надати докази, достатні для його засудження».
Європейський суд неодноразово визначався щодо заборони висловлюватись про винуватість особи до доведення її вини у встановленому законом
порядку. Так у справі Fatullayev v. Azerbaijan (Фатуллаєв проти Азербайджану, рішення від 22.04.2010 р.), §159, Суд підтвердив свою позицію стосовно того,
що ця заборона поширюється не лише на суддів, а й на інших представників
влади:
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«Презумпція невинуватості, втілена в статті 6 §2 Конвенції є одним із елементів справедливого кримінального судочинства, яке вимагається статтею 6
§1 Конвенції… Вона не лише забороняє передчасне висловлювання самим судом думку, що особа, яка «обвинувачується у кримінальному злочині», є винною до того, як це доведено в законному порядку…, але також охоплює заяви,
зроблені іншими публічними представниками влади про триваючі кримінальні розслідування, які заохочують громадськість вважати підозрюваного винним та упереджено оцінювати факти компетентні судові органи…»

13.4. Право обвинуваченого не давати показання та привілей від самовикриття
Європейський суд у своїй практиці послідовно притримується думки,
що право не давати показання та не свідчити проти себе лежать в основі
справедливого судового розгляду, зокрема, у справах Leonid Lazarenko v.
Ukraine (Леонід Лазаренко проти України, 28.10.2010), §51, Nechiporuk and
Yonkalo v. Ukraine, §258:
«51. Згадані вище принципи права на захист та права не свідчити проти
себе відповідають загальновизнаним міжнародним стандартам прав людини…, які лежать в основі концепції справедливого судового розгляду та метою яких, зокрема, є захист обвинувачених від незаконного примусу з боку
влади. Вони також сприяють попередженню судових помилок та досягненню
мети статті 6, зокрема, рівності між органами розслідування та обвинувачення та обвинуваченими… Право не свідчити проти самого себе передбачає,
зокрема, що органи обвинувачення у кримінальній справі прагнуть довести
свою правоту стосовно обвинуваченого, не вдаючись до доказів, отриманих
за допомогою примусу або тиску проти волі обвинуваченого…»
У справі Allan v. The United Kingdom Європейський суд висловив думку
щодо необхідності при визначенні питання щодо справедливості провадження у справі в цілому з’ясовувати і те, яким способом були отримані докази,
в т. ч. дотримання добровільності зізнання обвинуваченого у вчиненні злочину, а також можливу наявність примусу при отриманні доказів:
«43. …також має бути розглянуто, … чи було добровільним зізнання,
зроблене заявником під час його опитування, не було провокації злочину та
заявник не був під примусом під час надання цього зізнання …
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44. … Досліджуючи, чи анулювало провадження у справі саму суть привілеї проти самовикриття, Суд буде досліджувати характер та ступінь такого
примусу, існування будь-яких процесуальних гарантій у цьому провадженні
та використання у них будь-яких матеріалів, отриманих таким чином.»
У останній справі Європейський суд визнав наявність порушення §1 ст. 6
Конвенції навіть у випадку, коли безпосередньо офіцери поліції не чинили
тиск на заявника, а використали для отримання інформації про вчинений
ним злочин іншу особу:
«52. …H., який був давнім поліцейським інформатором, був поміщений до камери заявника в … поліцейському відділку та пізніше — до тієї ж
самої в’язниці з конкретною метою витягнути із заявника інформацію, яка б
пов’язувала його із злочинами, в яких він підозрювався. Докази, наведені під
час судового розгляду справи заявника, показали, що поліція готувала Н. та
інструктувала його «тиснути його як тільки він може». На відміну від ситуації
у справі Khan зізнання, нібито зроблені заявником Н. та які склали головні або
вирішальні докази проти нього в суді першої інстанції, не були добровільними,
без впливу ззовні, свідченнями, наданими заявником за власним бажанням,
а були викликані постійними запитаннями H., який за наполяганням поліції
направляв їхні розмови до обговорення убивства за обставинами, які можуть
розглядатися як функціонально еквівалентні допиту, без будь-яких гарантій,
які були б притаманні формальному поліцейському допиту, включаючи присутність адвоката та видання звичайних попереджень. Незважаючи на те, що
між заявником та Н. не було спеціальних стосунків та що не було виявлено
факторів прямого примусу, Суд зауважує, що заявник мав би підлягати психологічному тиску, який вплинув на «добровільність» розкриття інформації,
нібито зроблене заявником Н., він був підозрюваним у вчиненні злочину, затриманим та під безпосереднім тиском з боку поліції при допиті про убивство,
та мав би бути сприйнятливим до впливу Н., з яким від розділяв камеру протягом декількох тижнів, на його довіру. За таких обставин, інформація, отримана
за допомогою Н. таким чином, може розглядатись, як одержана з порушенням
волевиявлення заявника, та її використання при судовому розгляді справи
зазіхає на право заявника на мовчання та привілею від самовикриття».
Ще один приклад визнання Європейським судом порушення права на
мовчання стосується дуже поширеного випадку допиту особи, яка фактично
підозрюється у вчиненні злочину, в якості свідка у справі під загрозою кримінальної відповідальності за відмову давати показання з одночасним її інформуванням про право не свідчити проти себе — справа Shabelnik v. Ukraine:
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«55. Стосовно використання доказів, здобутих із порушенням права
затриманого на мовчання та права не свідчити проти себе, Суд нагадує, що
це — загальновизнані міжнародні стандарти, які є основними складниками
поняття справедливого судового розгляду за статтею 6. Встановлення таких
стандартів пояснюється, зокрема, необхідністю захисту обвинуваченого від
неправомірного тиску з боку органів влади, що дає змогу уникати помилок
при здійсненні правосуддя та реалізації цілей статті 6. Право не свідчити проти себе вимагає, зокрема, від сторони обвинувачення в кримінальній справі
не допускати — при спробах доведення своєї версії проти обвинуваченого — використання доказів, здобутих за допомогою методів примусу чи тиску всупереч волі обвинуваченого…»
57. Суд зазначає, що з першого допиту заявника стало очевидним, що його показання були не просто показаннями свідка злочину, а фактично зізнанням у його вчиненні. З того моменту, коли заявник уперше зробив зізнання,
вже не можна було стверджувати про відсутність у слідчого підозри щодо
причетності заявника до вбивства. Існування такої підозри підтверджувалося
тим фактом, що слідчий ужив подальших заходів для перевірки достовірності
самовикривальних показань заявника, провівши відтворення обстановки
і обставин подій, тобто слідчі дії, які зазвичай проводяться з підозрюваним.
На думку Суду, становище заявника стало значно вразливішим одразу після
вжиття серйозних слідчих заходів з перевірки підозри стосовно нього та підготовки версії обвинувачення… Отже, з огляду на обставини справи, що розглядається, Суд доходить висновку про застосовність статті 6 … з моменту, коли
заявник зізнався у вбивстві пані К., і відхиляє попереднє заперечення Уряду.
59. Крім того, незважаючи на доводи Уряду про те, що право заявника «на
мовчання» гарантувалося національним законодавством і що не було доказів
поганого поводження з ним з метою одержати зізнання, обставини справи
свідчать про те, що слідчі органи домоглися від нього показань усупереч його волі. Хоча заявник не довів фактів фізичного тиску на нього з боку слідчих,
той факт, що в рамках того самого провадження інша особа також зізналась
у вбивстві пані К. і відмовилася від своїх показань, посилаючись на тиск з боку того самого слідчого, може породжувати обґрунтовані сумніви щодо методів роботи слідчого в цій справі. Крім того, заявник, якого попередили про
кримінальну відповідальність за відмову давати показання й одночасно поінформували про право не свідчити проти себе, міг, як він стверджує, справді
розгубитися, не розуміючи наслідків відмови давати показання, особливо за
відсутності допомоги захисника під час допиту. Слід також зазначити, що, хоча під час розгляду справи в суді заявник відмовився від своїх показань, об-
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винувальний вирок в його справі про вбивство пані К. якщо не виключно, то
вирішальною мірою ґрунтувався на цих самовикривальних показаннях. Ці показання справді не містили жодної інформації, яка б ще не була відома слідчим
(на відміну від ситуації у справі з викраденням і вбивством С., у якій заявник
показав працівникам міліції місце, де було сховано тіло вбитої), і були отримані
за непевних обставин та з очевидним порушенням права заявника на захист.
60. Наведені міркування дають Суду підстави для висновку про те, що
заявника позбавили можливості здійснити право на справедливий судовий
розгляд. Отже, було порушено пункт 1 і пункт 3(с) статті 6 Конвенції».
У справі Yaremenko v. Ukraine (Яременко проти України, рішення від
12.06.2008 р.) Європейський суд дійшов висновку про наявність порушення
§ 1 ст. 6 Конвенції в частині порушення права заявника на мовчання та привілею проти самовикриття у справі, в якій захисник заявника в кримінальній
справі порадив йому не давати показань, але після усунення слідчим захисника із справи заявник надав зізнальні показання, які були в деталях схожими
із показаннями іншого співобвинуваченого:
«78. Хоч Уряд і стверджував, що право заявника зберігати мовчання гарантувалося національним законом, Суд бере до уваги той факт, що слідчий відсторонив захисника заявника від справи після того, як захисник порадив своєму
клієнтові мовчати і не свідчити проти себе. Ця підстава чітко зазначена в постанові слідчого. Вона також двічі згадується прокурорами в їхніх листах у відповідь на скарги захисника… В одному з цих листів … також вказувалося на те,
що захисник, порадивши клієнтові заявити про свою невинуватість і відмовитися від частини своїх попередніх зізнань, порушив норми професійної етики.
79. До того ж Суд вважає дивовижним той факт, що через два роки після
подій заявник і С. дали досить докладні показання, які, на думку слідчого, не
містили ніяких розбіжностей або суперечливих моментів. Такий ступінь узгодженості між показаннями заявника і співобвинуваченого в його справі дають
підстави для підозри, що їхні пояснення було ретельно скоординовано. Проте
національні суди вважали такі детальні показання незаперечним доказом їхньої достовірності і використали їх як підставу для визнання заявника винним
у вчиненні злочину 1998 року, незважаючи на те, що він давав свої показання за відсутності захисника і відмовився від них одразу після того, як з’явився
захисник, обраний на його власний розсуд, а також на те, що ці показання не
підтверджувалися жодними іншими матеріалами. За таких обставин існують
серйозні підстави припускати, що ці підписані заявником показання були здобуті всупереч його волі.
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80. Зважаючи на наведене вище, а також на той факт, що адекватного розслідування тверджень заявника про отримання його показань незаконними
методами проведено не було…, Суд доходить висновку, що використання таких показань на судовому розгляді порушило право заявника на мовчання
та право не свідчити проти себе».
У справі Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine Європейський суд визнав
порушення §1 статті 6 Конвенції в частині порушення права заявника не свідчити проти себе у випадку, коли національні суди використали їх в обґрунтування судових рішень як допустимі докази, визнані ним як отримані із застосуванням катувань:
259. Хоча вирішення питання про допустимість доказів є в принципі
прерогативою національних судів, а роль Суду обмежується оцінюванням загальної справедливості провадження, докази, здобуті за допомогою заходу,
який визнано таким, що суперечить статті 3 Конвенції, потребують окремого
підходу. Згідно з практикою Суду допустимість як доказів свідчень, отриманих
за допомогою катувань, з метою встановлення відповідних фактів у кримінальному провадженні призводить до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких показань і від того, чи мало їх використання
вирішальне значення для засудження підсудного судом…
260. У справі, яка розглядається, Суд визнав, що первинні зізнання заявника були отримані від нього в результаті поганого поводження, яке прирівнюється до катування у значенні статті 3 Конвенції (див. пункти 154–159 вище).
Він також зазначає, що при розгляді його справи національні суди визнали
ці зізнання допустимими доказами… З огляду на принципи своєї практики,
наведеної вище, Суд визнає, що це звело нанівець саму суть права заявника
не свідчити проти себе, незалежно від того, яку вагу мали зазначені зізнання
у доказовій базі для його засудження і незалежно від того, що протягом слідства він зізнавався ще кілька разів».

13.5. Змагальність судового розгляду справи та рівність сторін у наданні
доказів суду, їх дослідженні та доведенні їх переконливості перед судом
Щодо питань змагальності судового розгляду справ та рівності сторін
у наданні доказів суду, їх дослідженні та доведенні їх переконливості перед судом сторін, які передбачені відповідно ч. 1 та ч. 5 ст. 16 КПК України,
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то з цих питань взагалі, немає жодних роз’яснень як Верховного Суду України, так і Конституційного Суду України. Навіть сам термін «змагальність
сторін» в постановах Пленумів Верховного Суду України використовується
в контексті розгляду кримінальних справ лише один раз — в п. 18 Постанови від 09.11.1996 р. № 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя», яку було прийнято одраз після прийняття Конституції
України.
13.5.1. Загальні положення змагальності процесу та рівності сторін
Основні положення статті 6 щодо права кожного на справедливий судовий розгляд висунутого проти нього кримінального обвинувачення витлумачені, зокрема, в наступних рішеннях Європейського суду.
Справи Edwards and Lewis v. the United Kingdom (Едвардс і Льюіс проти
Великобританії, рішення від 27.10.2004 р.), §46; V. v. Finland (V. проти Фінляндії,
рішення від 24.04.2007 р.), §74:
«Фундаментальним аспектом права на справедливий судовий розгляд є
те, що кримінальне провадження, включаючи елементи такого провадження,
що стосуються процедурних питань, має бути змагальним, та, що має бути
рівність сторін обвинувачення і захисту. Право на змагальний судовий розгляд у кримінальній справі означає, що як стороні обвинувачення, так і стороні захисту має бути надана можливість бути обізнаною та висловлювати
думку щодо представлених доводів та наданих іншою стороною доказів».
Справи Van Mechelen and Others v. the Netherlands (Ван Мехелен та інші
проти Нідерландів, рішення від 23.04.1997 р.), §51; Taal v. Estonia (Таал проти
Естонії, рішення від 22.11.2005 р.), §31:
«В принципі, всі докази мають бути представлені в присутності обвинуваченого в ході публічних слухань в ході відкритого судового слухання з урахуванням протилежної аргументації».
Справи Asch v. Austria (Еш проти Австпії, рішення від 26.04.1991 р.), §27;
Taal v. Estonia, §31:
«Як правило, ці права потребують, щоб обвинуваченому була надана
належна адекватна можливість викликати та допитувати свідка проти себе під час давання ним показань або на якійсь пізнішій стадії провадження
у справі».
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Справа Barberá, Messegué and Jabardo v., §78:
«Останнє право [допитувати свідків або вимагати допиту свідків проти себе –прим. авт.] не лише визначає рівне ставлення до обвинувачення та
захисту в цьому питанні…,але також означає, що слухання свідків має бути,
в принципі, змагальним…»
Справи Gorraiz Lizarraga and Others v. Spain (Горрайц Лизаррага проти Іспанії, рішення від 27.04.2004 р.), § 56; Stoimenov v. The former Yugoslav
Republic of Macedonia (Стойменов проти колишньої Республіки Македонія,
рішення від 05.04.2007 р.), § 41:
«Суд повторює, що принцип рівності сторін є частиною більш широкої концепції справедливого судового розгляду в розумінні §1 статті 6 Конвенції. Він
вимагає «справедливого балансу» між сторонами: кожній стороні має бути надана розумна можливість представляти свої справи за умовами, які не ставлять
їх у невигідне становище у порівнянні з іхніми опонентом чи опонентами».
Справа Popov v. Russia (Попов проти Росії, рішення від 13.07.2006 р.)
«177. Суд повторює, що принцип рівності сторін передбачає, що заявникові має бути «надана розумна можливість представити його справу в умовах,
які не ставлять його в невигідне становище у порівнянні із його опонентом».
178. Концепція «рівності сторін», проте, не вичерпує змісту як параграфу
3 (d), так і параграфу 1 статті 6, серед яких ця фраза представляє одне її застосування серед багатьох інших. Задача Суду — пересвідчитись, чи були спірні
процедури в цілому справедливими, як це вимагається параграфом 1…»
Справа Mirilashvili v. Russia (Мірілашвілі проти Росії, рішення від
11.12.2008 р.):
«225. …у будь-якій системі кримінального розслідування, якщо обвинувачений обирає активний захист, йому має бути надане право розшукувати
та представляти докази «за таких самих умов», що і обвинуваченню.
157. …Справедливий судовий розгляд включає в себе змагальність
процедури на рівність сторін; таким чином, можливі недоліки в процесі
адміністрування доказів можуть підлягати перевірці на відповідність §1
статті 6.
158. Щодо параграфу 3 (d) статті 6, то він посилається на «свідків», та, якщо
інтерпретувати строго, не може застосовуватись до інших доказів. Проте цьому
терміну має бути надана окрема інтерпретація. Він може також включати потерпілих …, свідків-експертів …, та інших осіб, які дають показання перед судом.

148

Розділ 13.

Застосування положень статті 6 Європейської конвенції з прав людини

159. До того ж є чіткі положення прецедентного права, що цей термін
може потенційно застосовуватись до інших доказів, ніж «свідки».
Європейський суд дотримується позиції, що право обвинуваченого на
змагальну процедуру розповсюджується на всі стадії кримінального провадження. Так у справі Korobov v. Ukraine (Коробов проти України, рішення від
21.07.2011 р.) він визнав порушення §1 статті 6 Конвенції у випадку участі прокурора в судовому слуханні у касаційній інстанції за відсутності заявника та
його адвоката»:
«89. Суд, однак, зазначає, що хоча у цій справі спірні процедури стосувались дозволу на касаційне оскарження, та були обмежені питаннями права,
участь прокурора під час попереднього слухання у Верховному Суді вимагалась законом, та він надав усні аргументи перед колегією, беручи, таким
чином, активну роль в цьому провадженні, у той час, як заявник був позбавлений такої можливості.
90. Суд повторює, що процедури, які стосуються дозволу на оскарження, та процедури, які стосуються виключно питань права, на протилежність
питанням факту, можуть відповідати вимогам статті 6 навіть якщо апелянту
не була надана можливість бути заслуханим особисто апеляційним або касаційним судами, за умови, що проводилося публічне слухання по першій
інстанції, та вищі суди не мали завдання установлювати факти справи, а лише
інтерпретувати відповідні положення права…
91. За таких умов Суд визнає, що принцип рівності сторін був порушений».
13.5.2. Рамки обмеження права обвинуваченого бути обізнаним з доказами обвинувачення
У справі Van Mechelen and Others v. the Netherlands, §58, Європейський
суд виклав свою позицію щодо застосування обмежень прав захисту в кримінальному судочинстві:
«Зважаючи на місце, яке право на справедливе відправлення правосуддя займає в демократичному суспільстві, будь-які засоби, що обмежують права захисту, мають бути абсолютно необхідними».
13.5.3. Обов’язок урівноваження ускладнень, створених стороні захисту
Вимоги щодо застосування ускладнень для сторони захисту в ході судового
провадження викладені, зокрема, в наступних рішеннях Європейського суду.
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Krasniki v. The Czech Republic (Красники проти Республіки Чехія, рішення
від 28.022006 р.), §76; V. v. Finland, §75:
«…пар.1 статті 6 взятий разом із пар.3 (d) статті 6 Конвенції (ст. 6-1 + ст. 63-d) вимагають, щоб обвинувачений отримав справедливий судовий розгляд, а будь-які ускладнення, створені стороні захисту шляхом обмеження її
прав, мають бути достатньо урівноважені процедурами, яких дотримуються
судові органи».
І далі у справі Krasniki v. The Czech Republic (§76) Суд зазначив:
«Маючи це на увазі, заявник був позбавлений можливості перевірки
надійності свідчень анонімних свідків…»
Krasniki v. The Czech Republic, §77:
Al-Khawaja and Tahery v. The United Kingdom (Аль-Кавайя и Тахері проти Великобританії, рішення від 20.01.2009 р.), §47:
«… показання, отримані від свідків в умовах, за яких право на захист не
може бути забезпечено до ступеню, який зазвичай вимагається за Конвенцією, мають бути розглянуті з особливою обережністю».
У справі Mirilashvili v. Russia, §195, Суд висловив позицію щодо обсягів
перевірки дотримання гарантій статті 6 Конвенції в разі приховування від захисту частини доказів у справі:
«У справах, де певні важливі частини інформації були свідомо приховані
від захисту, Суд має оцінити, чи була ця перешкода для захисту урівноважена
належними процедурними гарантіями та виправдана будь-яким законним інтересом. Звичайно Суд застосовував загальні процедурні гарантії §1 статті 6
до таких справ; проте вони також мають бути перевірені за §§3 (d) статті 6
(у справах, що стосуються анонімних свідків) або (b) (у справах, що стосуються не розкриття доказів, сприятливих для захисту…)»
В багатьох справах Європейський суд дослідив, чи було нерозкриття
частини матеріалів справи урівноважено адекватними процедурними гарантіями. Так, у справі Jasper v. the United Kingdom (Джаспер проти Великобританії, рішення від 16.02.2000 р.) Європейський суд не визнав нерозкриття стороні захисту певних доказів порушенням положень статті 6 Конвенції:
«56. Той факт, що необхідність в розкритті весь час була під оцінкою судді першої інстанції, забезпечила додаткову важливу гарантію того, що його
обов’язком було контролювати протягом судового розгляду законність та
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інші аспекти відмови у розкритті доказів. … суддя застосував принципи, які
щойно були роз’яснені апеляційним судом, наприклад, що у порівнянні суспільного інтересу в приховуванні проти інтересу обвинуваченого в розкритті, велика вага має бути додана до інтересів правосуддя, та що цей суддя має
продовжувати оцінку необхідності такого розкриття протягом всього перебігу судового розгляду…»
В інших справах Європейський суд визнав нерозкриття стороною обвинувачення частини доказів порушенням §1 статті 6 Конвенції.
13.5.4. Ненадання стороні захисту частини матеріалів справи для ознайомлення
У справі Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain Європейський суд визнав порушення справедливого судового розгляду у випадку, коли важлива
частина доказів не була представлена у відкритому суді:
«89. Зважаючи … поперед всім, на той факт, що дуже важливі частини
доказів не були представлені та обговорені під час судового розгляду за
присутності заявника та під пильним оком публіки, Суд робить висновок, що
спірне провадження в цілому не відповідало вимогам справедливого публічного судового розгляду. Відповідно, було порушення пар.1 статті 6».
У справі Brandstetter v. Austria (Брандстеттер проти Австрії, рішення
від 28.08.1991 р.) Европейський суд витлумачив поняття змагальності судового розгляду в частині представлення доказів сторін до суду:
«67. Право на змагальний судовий розгляд у кримінальній справі означає, що як стороні обвинувачення, так і стороні захисту має бути надана можливість бути обізнаною та висловлювати думку щодо представлених доводів
та наданих іншою стороною доказів».
У цій справі Суд, визнавши порушення §1 статті 6 Конвенції, посилався
у судовому рішенні, в т. ч. на аргументи прокурора, які не були повідомлені
обвинуваченому:
«68… Непряма та виключно гіпотетична можливість для засудженого
висловлювати свою думку щодо аргументів обвинувачення, включених до
тексту вироку, навряд чи може розглядатись як належна заміна права перевіряти та прямо заперечувати аргументи, представлені обвинуваченням».
У справах Jasper v. the United Kingdom, §51 та V. v. Finland, §74, Європейський суд висловив думку про обов’язок органів обвинувачення розкривати
всі наявні у них докази:
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«…параграф 1 статті 6 …вимагає, щоб органи обвинувачення розкрили
стороні захисту всі наявні в неї значимі докази як за, так і проти обвинуваченого».
Звичайно, як і будь-яке право, право обвинуваченого бути обізнаним з доказами у справі має певні обмеження, які визначені, зокрема, у рішеннях Європейського суду Edwards and Lewis v. the United Kingdom, §46,
та V. v. Finland, §75:
«…Право на розкриття відповідних доказів не є абсолютним правом.
В будь-якому кримінальному провадженні можуть бути наявними суперечливі інтереси, такі як національна безпека або потреба захистити свідків від
загрози насильства, чи зберегти в таємниці секретні поліцейські методи розслідування злочину, важливість яких може бути порівняна із правами обвинуваченого».
У справах Edwards and Lewis v. the United Kingdom, §46 та V. v. Finland,
§75 Європейський суд визначив обов’язкові умови для застосування не розкриття стороні захисту певних доказів у справі:
«В деяких випадках може виявитись необхідним приховати певні докази
від захисту з тим, щоб охоронити фундаментальні права іншої особи або захистити важливий суспільний інтерес. Проте, лише такі засоби, що обмежують
права захисту, які є абсолютно необхідними та допустимими за §1 статті 6…»
Наразі в справі Edwards and Lewis v. the United Kingdom, §46 Суд зазначив, що сама процедура прийняття рішень щодо нерозкриття доказів має
відповідати вимогам дотримання змагальності та рівності сторін:
«У справах, в яких докази не були розкриті захисту із міркувань суспільних інтересів, не є роллю Суду вирішувати, було чи ні таке нерозкриття абсолютно необхідним, оскільки за загальним правилом, оцінювання доказів належить до компетенції національних судів. У будь-якому випадку, у багатьох
справах, таких як ця, де докази, що розглядаються, ніколи не розкривалися,
є неможливим для Суду намагатися зважити суспільні інтереси у нерозкритті
матеріалу проти інтересу обвинуваченого ознайомитись з ним. Таким чином,
процедура прийняття рішень має бути уважно досліджена для переконання
в тому, наскільки це можливо, що вона відповідає вимогам дотримання змагальної процедури та рівності сторін, і запроваджені адекватні гарантії для
захисту інтересів обвинуваченого…»
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У справі Rowe and Davis v. the United Kingdom Європейський суд висловив позицію про те, що питання про нерозкриття певних доказів стороною
обвинувачення має вирішуватись не прокурором, а судом при розгляді справи по суті:
«63. В ході розгляду справи заявника в суді першої інстанції обвинувачення вирішило, без повідомлення судді, приховати певні значимі докази
з мотивів суспільного інтересу. Така процедура, за допомогою якої обвинувачення само намагається оцінити важливість для захисту прихованої інформації та зважити її з суспільним інтересом у зберіганні цієї інформації в таємниці, не може відповідати зазначеним вище вимогам §1 статті 6…
65. …Суд не вважає, що провадження в апеляційному суді було достатнім
засобом для виправлення несумлінності, викликаної під час провадження по
першій інстанції за відсутності будь-якого дослідження прихованої інформації суддею першої інстанції. На відміну від останнього, який бачив свідків,
що давали показання, та був цілком обізнаний з усіма доказами та аспектами справи, судді апеляційного суду були залежні у їхньому розумінні справи
від можливої важливості нерозкритих матеріалів у протоколі засідання Суду
Корони та від наданої з цих питань думки прокурора. До того ж, суддя першої інстанції мав би бути у становищі, коли він міг контролювати необхідність
приховування цих матеріалів у ході всього судового розгляду, оцінюючи важливість нерозкритих доказів на етапі, коли поставали нові питання, коли було можливим шляхом перехресного допиту свідків істотно підірвати довіру
до ключових свідків та коли позиція захисту була ще відкритою для обрання
кількох різних стратегій або акцентів. На відміну від цього, апеляційний суд
був зв’язаний проводити свою оцінку ex post facto та навіть міг, певною мірою,
неусвідомлено бути під впливом обвинувального вироку судді в недооцінці
важливості нерозкритих доказів.
«66…таким чином, невиконання прокурором дій щодо надання спірних
доказів судді першої інстанції та надання йому можливості визначатись з питання розкриття позбавило заявника права на справедливий судовий розгляд».
У справі Atlan v. the United Kingdom (Атлан проти Великобританії, рішення від 19.06.2001 р.) Європейський суд також визнав нерозкриття стороною обвинувачення частини доказів порушенням §1 статті 6 Конвенції.
«44. Для Суду є очевидним, …що кількаразові заперечення обвинувачення у першій інстанції проти існування надалі нерозкритих важливих ма-
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теріалів, та його бездіяльність щодо інформування судді першої інстанції про
справжні обставини, не були відповідними до вимог пар. 1 статті 6.
45. …З підстав, викладених в …рішенні Rowe and Davis, Суд вважає, що
суддя першої інстанції має кращі умови, щоб вирішити, було б нерозкриття
доказів для захисту суспільних інтересів несправедливо шкідливим для захисту або ні… Більш того, у випадку, якщо б суддя першої інстанції бачив ці
докази, він міг би обрати дуже відмінну форму свого підсумкового звернення
до присяжних».
Слід зазначити, що в останніх двох справах Європейський суд визнав
апеляційний розгляд справи недостатнім для виправлення зазначених порушень Конвенції, допущених судами першої інстанції.
У справі Mirilashvili v. Russia Європейський суд дійшов висновку, що захист був поставлений в істотно невигідне становище у порівнянні з обвинуваченням щодо перевірки дуже важливої частини матеріалів справи, в т. ч. шляхом нерозкриття тієї їх частини, що стосуються законності проведення оперативно-розшукових заходів, та прийняв рішення про порушення права на
справедливий судовий розгляд:
«65. Захисники просили суд розкрити матеріали, якими санкціоновано прослуховування телефонних розмов … зокрема, судову постанову, яка
дозволяє це прослуховування… Суддя після короткого перегляду досьє,
представленого державним обвинувачем, відхилив це клопотання «з підстав
таємниці». Він пояснив, що він був задоволений поясненнями, наданими обвинуваченням щодо законності прослуховування. Здається, що народні засідателі не бачили матеріалів, представлених прокурором головуючому судді.
66. …захист повторив своє клопотання про розкриття матеріалів, якими
санкціоновано прослуховування телефонних розмов. Зокрема, вони просили розкрити подання поліції про прослуховування та судову постанову…,
якою санкціоновано це прослуховування… В той же день проміжною ухвалою суд… відхилив це клопотання на тій підставі, що спірні матеріали, які
стосуються оперативно-розшукової діяльності, містять державну таємницю
і відтак, не можуть бути показані захисту. Суд послався на ч. 4 ст. 12 Закону
1995 року «Про оперативно-розшукову діяльність»…, яка не передбачає розкриття адвокатам інформації про таку діяльність поліції.
206. … Рішення суду [про відмову в розкритті цих матеріалів — прим.
авт.] було обґрунтоване типом спірних матеріалів (матеріалів, що стосуються
ОРД), а не аналізом їхнього змісту.
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207. Військовий суд, напевне, не мав іншого вибору в цій ситуації, зважаючи а те, що закон про оперативно-розшукову діяльність, який в безумовних
висловах забороняв розкриття документів, що за таких умов відносяться до
ОРД, та не передбачав будь-яке «урівноважуюче застосування» суддею. Таким чином, залишається фактом те, що роль суду у прийнятті рішення щодо
клопотання захисту про таке розголошення була вкрай обмеженою».

13.6. Права обвинуваченого, передбачені §3 статті 6 Конвенції
За Конвенцією та практикою Європейського суду право обвинуваченого на захист тлумачиться в самому широкому сенсі та включає цілу низку
окремих процесуальних прав, які в сукупності дають можливість реалізації
принципів змагальності процессу та рівності сторін в процесі, наприклад
у рішенні по справі Allan v. The United Kingdom, § 43):
«…має бути розглянуто, чи було дотримано право на захист, зокрема,
чи була заявникові надана можливість оспорювати достовірність доказів та
заперечувати проти їх використання, так само, як і можливість допитувати
будь-яких важливих свідків; чи було добровільним зізнання, зроблене заявником під час його опитування, не було провокації злочину та заявник не був
під примусом під час надання цього зізнання…; а також якість доказів, включаючи те, чи викликають обставини, за яких вони були отримані, сумніви щодо їхньої достовірності або точності…».
Разом з тим далі Суд висловив позицію про те, що визначення справедливості провадження у справі здійснюється з урахуванням, в тому числі сили
доказів обвинувачення:
«…в той час, як не обов’язково виникають проблеми із справедливістю,
коли отримані докази не підтримуються іншими матеріалами, слід зауважити, що коли докази є дуже сильними та немає ризику їх ненадійності, потреба
у підтримці таких доказів є відповідно меншою…».
13.6.1. Право мати достатній час та можливості для підготовки свого захисту
(§3 (с) статті 6 Конвенції)
У справі Luchaninova v. Ukraine Європейський суд визнав порушення
права на справедливий судовий розгляд у справі про адміністративні правопорушення за дрібне розкрадання майна ч. 1 ст. 51 КУпАП в якій заявниці
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спочатку було призначено в якості стягнення адміністративний штраф, який
після перегляду судового рішення в порядку виключного провадження був
змінений на попередження. Суд визнав, що було порушення §1 статті 6 Конвенції в сукупності із §3 (b) and (c) статті 6 Конвенції у зв’язку із неможливістю
для заявниці заздалегідь підготуватися до судового слухання, організувати
свій захист, а відтак, і ефективно скористатися допомогою адвоката, навіть
коли на її прохання для участі у цьому слуханні для участі в якості її захисника
був присутній адвокат за призначенням:
«66. …навіть припустивши, що заявниця була обізнана з двомісячною
встановленою законом межею та могла підготувати контр-аргументи, Суд
зауважує, що вона не була інформована про слухання за час, необхідний для
підготовки до участі у ньому. Більш того, вона просила надати їй безоплатну
правову допомогу, і національний суд забезпечив це та призначив адвоката
для її захисту. Проте, вона не була інформована про це рішення до слухання… і таким чином, не могла використати допомогу адвоката, щоб підготувати свій захист.
67. Відповідно, Суд робить висновок, що було порушення §1 статті 6 Конвенції, взятої разом із 6 §3 (b) and (c) Конвенції, в тому, що заявниці не була
надана можливість організувати свій захист та ефективно скористатися правовою допомогою адвоката».
У справі Kornev and Karpenko v. Ukraine (Корнєв і Карпенко проти України, рішення від 21.10.2010 р.) Європейський Суд визнав порушення §3 статті 6
Конвенції в сукупності із §3 статті 6 Конвенції щодо другого заявника у справі
про адміністративне правопорушення за прояв неповаги до суду, розгляд
якої відбувся одраз після складення протоколу про це:
«66. Суд повторює, що пункт 3(b) статті 6 гарантує обвинуваченому «мати
час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту», а отже, ця гарантія означає, що підготовка основного захисту в його інтересах охоплює все,
що є «необхідним» для підготовки основного розгляду справи судом…. . Крім
того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення — для цілей підготовки свого захисту — з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі … . Питання адекватності часу та можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин
кожної конкретної справи.
67. У справі, що розглядається, Суд зазначає, що, хоча немає чіткої інформації про те, скільки саме часу минуло на момент розгляду адміністратив-
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ної справи заявниці після вчинення нею правопорушення, очевидним є те,
що цей проміжок часу не перевищував кількох годин. Навіть якщо припустити, що справа заявниці була нескладною, Суд має сумніви в тому, що обставини, за яких проводився розгляд справи заявниці, дали їй змогу належним
чином ознайомитися з висунутими проти неї обвинуваченнями та доказами,
а також адекватно їх оцінити і розробити серйозну юридичну стратегію свого
захисту.
68. Суд доходить висновку, що заявниці не було надано часу та можливо
стей, необхідних для підготовки її захисту. Отже, мало місце порушення пункту 3 статті 6 Конвенції, взятого в поєднанні з пунктом 1 статті 6 Конвенції».
13.6.2. Право користуатися правовою допомогою захисника (§3 (с) статті 6 Конвенції)
Перевірка дотримання права на захист під час судового кримінального
провадження в Україні полягає, головним чином, у з’ясуванні номінальної наявності захисника у справах, у яких участь захисника є обов’язковою, наявності
протоколів роз’яснення процесуальних прав особі, яка переслідується кримінальним порядком та наявності її підписів в цих протоколах або наявність заяви особи про «бажання захищати себе самостійно», а також записів про формальну присутність захисника при проведенні слідчих дій з цією особою.
Європейський суд визначив інший підхід щодо дотримання права особи мати захисника. Зокрема, у справі у Krombach v. France (Кромбах проти Франції, рішення від 13.05.2001 р.), §89, а згодом у справах проти України,
зокрема, Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine, §262, та Zagorodniy v. Ukraine
(Завгородній проти України, рішення від 24.11.2011 р.), §52, Суд висловив таку
загальну думку щодо важливості дотримання права обвинуваченого на юридичне представництво:
«Суд наголошує, що, хоча право кожного обвинуваченого у вчиненні
злочину на ефективний захист, наданий захисником, який, у разі необхідності, призначається офіційно, не є абсолютним, воно є однією з основних ознак справедливого судового розгляду (див. рішення у справі «Кромбах проти
Франції» (Krombach v. France), № 29731/96, п. 89, ECHR 2001-II).
У справах Salduz v. Turkey (Сальдуз проти Туреччини, рішення від
27 листопада 2008 року, §55), та ряді рішень проти України, зокрема, Leonid
Lazarenko v. Ukraine, §49, Bortnik v. Ukraine (Бортник проти України, рішення
від 27.01.2011 р.), §39, Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine, §262, Європейський
суд визначив загальне правило щодо моменту допуску захисника у справу:
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«Як правило, доступ до захисника має надаватися з першого допиту підозрюваного працівниками міліції, за винятком випадків, коли за конкретних
обставин відповідної справи продемонстровано, що існують вагомі підстави
для обмеження такого права (див. рішення у справі. Право на захист буде
в принципі непоправно порушено, якщо викривальні показання отримані під
час допиту правоохоронними органами без доступу до захисника, використовуватимуться з метою засудження».
Останню думку Європейський суд підтвердив і в справі Balitskiy v.
Ukraine (Балицький проти України, рішення від 03.11.2011 р.), §37.
До того ж, Європейський суд притримується позиції, що виключення
із загального правила доступу до захисника на самій ранній стадії провадження мають бути обґрунтованими та обмеженими у часі, зокрема, у справах
Salduz v. Turkey,§54, Leonid Lazarenko v. Ukraine, §50:
«Суд розглядає ранній доступ до адвоката як процесуальну гарантію
права не свідчити проти себе та фундаментальну гарантію проти жорстокого
поводження, відзначаючи особливу вразливість обвинуваченого на ранній
стадії провадження, коли він зіштовхується із стресовою ситуацією та складностями кримінального провадження. Будь-яке виключення з цього правила має бути строго обумовлено, а його застосування повинно бути суворо
обмежено у часі. Ці принципи стосуються серйозних обвинувачень, оскільки
за можливості призначення самого суворого покарання дотримання права
на справедливий судовий розгляд має бути забезпечено у демократичному
суспільстві у максимально можливому ступені».
У декількох справах проти України Європейський суд визначив певні види порушень права користуватися правовою допомогою захисника, визнані
ним як такі, що призвели до порушення §3(c) статті 6 Конвенції.
Так, у справі Yaremenko v. Ukraine Європейський Суд дійшов висновку
про порушення права заявника користуватися правовою допомогою захисника, гарантованого §3(c) статті 6 Конвенції за обставин, коли у випадку
насильницької смерті особи кримінальну справу було порушено за фактом
заподіяння тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, а одраз після отримання від заявника зізнання його дії було перекваліфіковано на умисне
убивство, до того ж згодом після появи захисника у справі слідчий після скарги захисника на його дії (рішення) на певний час усунув останнього від участі
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у справі. Наразі Суд визнав таке порушення навіть за умови наявності у справі
письмової заяви заявника про відмову від захисника :
«86. Суд зауважує, що у справі, яка розглядається, рішення про визнання
заявника винним у вчиненні злочину 1998 року ґрунтувалося головним чином на його зізнанні, яке слідчі здобули за відсутності захисника і від якого
заявник відмовився вже наступного дня і відмовлявся згодом, починаючи
з березня 2001 року.
87. Суд також висловлює занепокоєння щодо обставин, за яких відбувався перший допит заявника стосовно злочину 1998 року. Як видно з відповідних положень Кримінально-процесуального кодексу, наведених у розділі
цього рішення «Відповідне національне законодавство та практика», існує
вичерпний перелік ситуацій, у яких забезпечення підозрюваному юридичного представництва є обов’язковим. Одна з підстав для забезпечення представництва в обов’язковому порядку є серйозність злочину, у вчиненні якого
підозрюється відповідна особа, і, отже, ймовірність призначення їй покарання у вигляді довічного позбавлення волі. У цій справі правоохоронні органи,
здійснюючи розслідування за фактом насильницької смерті особи, порушили
кримінальну справу за фактом заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, які
спричини смерть, а не за фактом вбивства. Перша кваліфікація стосувалась
менш тяжкого злочину і тому не вимагала обов’язкового забезпечення юридичного представництва підозрюваного. Негайно після отримання зізнання у вчиненні злочину кваліфікацію змінили на вбивство, у вчиненні якого
пред’явили обвинувачення заявникові.
88. Суд вражений тим фактом, що внаслідок заходів, до яких вдалися
органи влади, заявник не зміг скористатися перевагами обов’язкового представництва і опинився в ситуації, в якій, як він стверджував, його примусили
відмовитися від свого права на захисника та свідчити проти себе. При цьому слід нагадати, що заявник мав захисника в іншому на той час триваючому
проти нього кримінальному провадженні, але все-таки відмовився від свого
права мати представника під час допиту стосовно іншого злочину. Ці обставини дають вагомі підстави припускати існування певної прихованої мети
в попередній кваліфікації злочину. Той факт, що зізнання у вчиненні злочину
було отримано від заявника за відсутності захисника, і те, що заявник одразу відмовився від свого зізнання, коли захисник вже був присутній, свідчать
про уразливість його становища та реальну потребу у відповідній юридичній
допомозі, якої його фактично позбавили 1 лютого 2001 року завдяки тому
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способу, в який слідчий райвідділу міліції застосував свої дискреційні повноваження стосовно кваліфікації розслідуваного злочину.
89. Що стосується усунення захисника О. Х. від справи 2 лютого 2001 року, то аргумент Уряду про те, що це було зроблено виключно у відповідь на
клопотання заявника, навряд чи видається таким, що заслуговує на довіру,
оскільки про це в самій постанові про усунення його від участі у справі не згадується, а у відповідних листах прокурорів клопотання заявника згадується
лише як додаткова підстава.
90. Суд зауважує: той факт, що кожен із двох інших захисників, які представляли заявника, бачив його лише один раз і тільки під час допиту і що до
допиту ніхто з них із заявником не бачився, найімовірніше свідчить про символічний характер їхніх послуг. Суд вважає, що спосіб, у який захисника усунули від участі у справі, та підстави, якими було пояснено це рішення, а також
у зв’язку зі стверджуваною відсутністю юридичних підстав для такого заходу, викликають серйозні сумніви щодо справедливості всього провадження
у цій справі. Суд бере до уваги й той факт, що захисникові дозволили повернутися до участі у справі в червні 2001 року без будь-якого натяку на те, що
стверджуваних підстав для його усунення вже не існує».
Подібний випадок мав місце і у справі Bortnik v. Ukraine, де Європейський суд також визнав порушення §3(с) статті 6 Конвенції:
45. Далі суд зазначає, що спочатку дії заявника були кваліфіковані як тяжкі тілесні ушкодження. Пізніше злочин був перекваліфікований на убивство,
тому що тілесні ушкодження потерпілої однозначно вказували на намір нападника вбити її…, та заявник був засуджений за умисне убивство. Характер
тілесних ушкоджень потерпілої не був новим елементом, невідомим раніше,
який міг би пояснити попередню кваліфікацію злочину як менш серйозного,
при якому юридичне представництво не було обов’язковим. За цих обставин
заявник не мав змоги скористатися правовою допомогою під час критичної
начальної частини провадження.
Пізніше у наступних справах проти України справах Європейський суд
висловив своє занепокоєння зловживанням слідчими органами в Україні
штучним заниженням тяжкості злочину на початкових стадіях провадження
у справах, коли вже на момент першого допиту підозрюваних у слідства були
достеменні відомості про їх причетність до умисного убивства за обтяжуючих обставин, а не простого убивства, і відповідного позбавлення заявників
права на обов’язковий захист зокрема, у справі Leonid Lazarenko v. Ukraine:
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«53. Суд відзначає, що на момент затримання заявника українським законодавством було передбачено обов’язкове юридичне представництво вже
на стадіях дізнання, а саме, з моменту затримання, якщо, зокрема, можливим
покаранням за злочин, в якому підозрювалась особа, було довічне позбавлення волі… Враховуючи те, що заявник врешті решт був засуджений до
довічного ув’язнення, Суд розгляне питання, чи мало це правило бути застосовано до заявника, і якщо так, то коли.
54. Суд зауважує, що заявник був затриманий та допитувався в якості підозрюваного в умисному убивстві без обтяжуючих обставин, яке карається
фіксованим строком позбавлення волі… Беручи до уваги обставини даного
злочину, а саме, виявлення трупу жертви та його викраденого автомобіля
до затримання заявника… Суд вважає, що на момент затримання слідчий
мав всі підстави підозрювати заявника в умисному убивстві із корисних мотивів, що каралося або фіксованим строком позбавлення волі або довічним
ув’язненням, і таким чином, вимагало обов’язкового юридичного представництва. Відповідно, Суд не виключає, що, як стверджує заявник, висунуті проти нього обвинувачення були штучно пом’якшені на даному етапі з метою
обійти правило щодо обов’язкового правового захисту. Суд також враховує
специфіку викладених вище підстав для обов’язкового юридичного представництва, якими заявник навряд чи міг скористатися, оскільки будь-яке
більш суворе обвинувачення проти нього явно суперечило його інтересам.
Ця обставина демонструє вразливість позиції заявника та його реальну потребу у правовій допомозі,в якій йому фактично було відмовлено внаслідок
використання слідчим своїх дискреційних повноважень при кваліфікації злочину, що розслідувався (див. і пор. з Yaremenko v. Ukraine, no. 32092/02, §88,
12 June 2008).
55. Стосовно питання, коли заявнику мала бути надана можливість юридичного представництва відповідно до українського законодавства, Суд зазначає, що відповідно до Кримінально-процесуального кодексу (надалі —
«КПК»), «дізнання» є широко розтлумаченим терміном, що охоплює будь-які
«оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення фактів злочину
та підозрюваних»… Окрім цього, відповідно до статті 45 КПК таке юридичне
представництво мало було бути надано заявнику одразу після його затримання та в будь-якому випадку до його першого допиту в міліції.
57. Відносно фактів справи Суд зазначає, що заявник зізнався в убивстві
Л. в ході допиту та відтворення злочину, проведених впродовж декількох
днів після його арешту за відсутності адвоката. Хоча пізніше заявник відмо-
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вився від цього зізнання, суди першої інстанції покладались на нього в якості
підстави для встановлення його вини. Слід підкреслити, що ступінь, в якій
начальне зізнання вплинуло на його засудження, не має ніякого значення.
Завдання шкоди праву заявника на захист встановлюється, якщо зізнання
яким-небудь чином вплинуло на засудження. Хоча в даному випадку воно не
було єдиною підставою для засудження заявника, це зізнання, що оспорюється, безсумнівно, вплинуло на засудження, оскільки на нього покладався суд.
До обов’язків Суду не входить міркування про те, яка була реакція заявника
або поради його адвоката, якщо б він мав доступ до нього на начальній стадії
провадження. Суд вважає, що, враховуючи обставини, гарантії, передбачені
законодавством, та гарантії справедливості, закріплені в статті 6 Конвенції,
вимагали, щоб заявник міг скористатися допомогою адвоката, починаючи
з самого першого допиту. Цього не сталося. Крім того, начальне обмеження
права заявника на захист, хоча воно й згадувалось у касаційній скарзі заявника до Верховного Суду… та було, відповідно до внутрішнього кримінальнопроцесуального законодавства, грубим порушенням, яке могло призвести
до скасування вироку…, було проігноровано національними судами. Цей недолік неможливо було усунути наступним наданням заявнику правової допомоги або змагальним характером наступного провадження (див. см. Salduz,
згадане вище, §58…).
58. …позбавлення заявника правової допомоги та використання компрометуючих показань, зроблених ним у цей період, що вплинули на його
засудження, є достатніми ознаками порушення гарантій справедливого судового розгляду…
59. Звідси випливає, що в даному випадку мало місце порушення §1 статті 6 Конвенції у поєднанні із §3(с) статті 6 Конвенції».
Слід зазначити, що у останній справі (див. §57) Європейський суд висловив таку позицію, що для встановлення порушення права особи на захист
достатньо самого факту первісного зізнання у вчиненні злочину, зробленого
за відсутності адвоката, на яке, в тому числі покладався суд при встановленні винуватості цієї особи, незалежно від ступеня впливу цього зізнання на її
засудження.
У справі Balitskiy v. Ukraine Європейський суд у подібній ситуації також
визнав порушення права заявника на захист:
40. Суд також зазначає довід заявника про те, що початкова кваліфікація
злочину як простого убивства, а не як убивства із корисних мотивів, була не-
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коректною та дозволила слідству обійти вимогу обов’язкового юридичного
представництва. Суд зазначає, що він вивчав подібні заяви в деяких інших
справах проти України, де обставини наводили на сильну підозру про наявність прихованої мети під час початкової кваліфікації злочину, а заявники
були, по суті, позбавлені можливості отримати належну правову допомогу
за рахунок способу, яким слідчий використовував свої повноваження щодо
кваліфікації розслідуваного злочину (див. Yaremenko v. Ukraine, цит. выше, §§87
и 88; и Leonid Lazarenko v. Ukraine, no. 22313/04, §54, 28 October 2010). Також,
як у згаданих вище справах, у цій справі представники влади мали інформацію, в тому числі зізнальні показання заявника… про те, що убивство гр-на Т.
було поєднано із викраданням грошей та дорогоцінностей. Незважаючи на
це, на підставі зізнальних показань… заявник був обвинувачений у вчиненні
простого убивства та лише більше ніж через два місяці пізніше слідчий перекваліфікував обвинувачення заявника на убивство із корисних мотивів, яке
передбачало обов’язкову участь адвоката у справі. В зв’язку з цим Суд знов
висловлює свою занепокоєність ще одним прикладом цього зловживання,
при якому, незважаючи на те, що заявник був з самого початку затриманий
за підозрою у вчиненні більш тяжкого злочину, органи слідства «штучно» занизили ступінь тяжкості обвинувачення, щоб кваліфікувати його за статтею
Кримінального кодексу, яка не передбачає обов’язкового надання підозрюваному адвоката.
41. Враховуючи наведені вище міркування, Суд робить висновок, що було порушення §§1 и 3(c) статті 6 Конвенції».
До того ж Європейський суд неодноразово повторював думку про те,
що «само по собі призначення захисника не гарантує ефективної допомоги»,
наприклад, Luchaninova v. Ukraine.
У справі Shabelnik v. Ukraine Европейський суд визнав порушення §§1
та 3(с) статті 6 Конвенціі у справі, де заявник, якому вже було пред’явлено обвинувачення в убивстві однієї людини, згодом в якості свідка був допитаний
по обставинах щодо його причетності до іншого убивства, приймав участь
у відтворенні обставин та обстановки події та інших слідчих діях без участі
захисника:
«53. …вимоги статті 6 можуть також бути застосовними ще до того, як
справу передано на розгляд суду, і тією мірою, якою недотримання таких
вимог на самому початку може серйозно позначитися на справедливості
відповідного судового розгляду… Спосіб застосування пункту 1 і пунк-
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ту 3(с) статті 6 на етапі слідства залежить від особливостей відповідного
провадження та фактів конкретної справи. Згідно зі статтею 6, як правило,
вже на початку поліцейських допитів обвинуваченому має надаватися можливість користуватися допомогою захисника. Права захисту буде в принципі непоправно порушено, якщо при засудженні його судом використовуватимуться викривальні показання, отримані під час допиту без присутності
захисника…
57. Суд зазначає, що з першого допиту заявника стало очевидним, що його показання були не просто показаннями свідка злочину, а фактично зізнанням у його вчиненні. З того моменту, коли заявник уперше зробив зізнання,
вже не можна було стверджувати про відсутність у слідчого підозри щодо
причетності заявника до вбивства. Існування такої підозри підтверджувалося
тим фактом, що слідчий ужив подальших заходів для перевірки достовірності
самовикривальних показань заявника, провівши відтворення обстановки
і обставин подій, тобто слідчі дії, які зазвичай проводяться з підозрюваним.
На думку Суду, становище заявника стало значно вразливішим одразу після
вжиття серйозних слідчих заходів з перевірки підозри стосовно нього та підготовки версії обвинувачення… Отже, з огляду на обставини справи, що розглядається, Суд доходить висновку про застосовність статті 6, починаючи…
з моменту, коли заявник зізнався у вбивстві…
58. Суд повторює, що, зокрема, у випадках, коли йдеться про позбавлення волі, інтереси правосуддя вимагають забезпечення юридичного
представництва… Крім того, Суд зазначає, що українське законодавство
передбачає обов’язкове представництво захисником інтересів осіб, яким
у випадку засудження судом загрожує довічне ув’язнення. Саме в такій ситуації опинився заявник, адже, коли йому вже було пред’явлено обвинувачення у вчиненні вбивства, пред’явлення обвинувачення у другому вбивстві
означало, що йому могло загрожувати довічне ув’язнення… Суд вважає, що
в зазначений період інтереси правосуддя вимагали юридичного представництва заявника».
Звичайно, мати захисника у кримінальній справі — це право обвинуваченого, від якого він може відмовитись (див. Bortnik v. Ukraine §40): «Суд також звертає увагу, що стаття 6 Конвенції не перешкоджає особі відмовитись
від права за власним бажанням, як у прямій, так і у непрямій формі, як права на певні гарантії справедливого судового розгляду…». Але така відмова,
з точки зору Європейського суду, має відповідати певним критеріям (див. також Leonid Lazarenko v. Ukraine §52):
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«52. …Суд повторює, що відмова від прав, що гарантовані Конвенцією — у тій мірі, в якій це допустимо — не повинна суперечити будь-яким
важливим суспільним інтересам, має бути висловлена у недвозначній
формі, та супроводжуватись мінімальними гарантіями, співрозмірними
з її важливістю…»
З позиції Європейського Суду наявність письмової відмови від адвоката, зокрема, на стадії поліцейського затримання, сама по собі не обов’язково
свідчить про справжність такої відмови, а має розглядатись в контексті інших
обставин її підписання, наприклад, як у справі Balitskiy v. Ukraine:
«39. Суд відзначає, що первісний адміністративний арешт заявника був
проведений при сумнівних обставинах, оскільки він був затриманий тими ж
працівниками міліції, які розслідували убивство гр.-на Т., у зв’язку з тим, що
він нібито вчинив адміністративне правопорушення через декілька годин
після затримання… Під час затримання заявник був допитаний у зв’язку
з убивством г-на Т. та дав самовикривальні показання за відсутності адвоката
і за обставин, що дають підстави підозрювати, що вони були дані проти його
волі. До того ж, відмова від адвоката, нібито зроблена заявником, підписана
за таких обставин, не може розглядатись як ясна та недвозначна».
У згаданій вище справі Leonid Lazarenko v. Ukraine, де заявник, якому
спочатку інкримінувалося вчинення простого навмисного убивства за наявності явних ознак такого за обтяжуючих обставни, відмовився від захисника,
Європейський суд визнав цю відмову такою, що не відповідає гарантіям статті 6 Конвенції:
«56. …Суд зазначає, що в наявних у нього матеріалах справи міститься
відмова заявника від правової допомоги… Суд відзначає, що з урахуванням
кваліфікації слідчим кримінального злочину, який був інкримінований заявникові на цьому ранньому етапі розслідування, заявник відмовився від правової допомоги, не розуміючи всієї суворості можливого покарання. Таким
чином, не можна вважати, що ця відмова супроводжувалась мінімальними
гарантіями, відповідними до її значимості. Окрім того, виявилось, що вона
суперечить українському законодавству, яке дозволяє в такій ситуації лише
відмову він конкретного адвоката, причому він має бути замінений на іншого
адвоката, але не відмова від правової допомоги взагалі…»
У справі Bortnik v. Ukraine Європейський суд визнав зізнання у вчиненні злочину, зроблене під час досудового слідства у відсутності адвоката
особою, яка належить до соціально незахищених груп населення, порушенням §3 (с) статті 6 Конвенції. Суд зробив висновок про порушення права на
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захист навіть за наявності у кримінальній справі письмової заяви про відмову від адвоката:
«41. Спочатку Суд зауважує, що у цій справі Уряд визнавав, що заявник
боявся можливого поганого поводження та, відповідно, визнав себе винним.
Відповідно, він не бачив необхідності на цій стадії бути юридично представленим.
42. Хоча заявник стверджував, що він «міг захищати себе особисто», він
погодився із всіма діями та висновками органів розслідування та не заперечував проти жодного з них. Проте, кожного разу, коли заявник виявлявся поза владою органів розслідування, він одразу стверджував про свою невинуватість… Відповідно у суді заявник негайно попросив адвоката та заперечив
свою вину. Він не змінював своєї позиції після цього.
43. Слід також зазначити, що заявник мав фізичні вади, страждав на
хронічний алкоголізм та належав до соціально незахищених груп, що могло
привести до висновку, що він був частково вразливим, юридично безграмотним, та сприйнятливим до зовнішнього впливу.
44. За цих обставин Суд робить висновок, що відмова заявника від юридичного представництва на початковій стадії не була справжньою.
46. Таким чином, засудження заявника за убивство ґрунтувалось, головним чином, на свідченнях, які він дав за відсутності адвоката під час досудового слідства. Заявник говорив про свою винуватість лише в присутності
офіцера, який проводив розслідування, та під час відтворення події, де адвокат заявника не був присутній. Будь-які інші докази вини заявника були непрямого характеру.
47. Суд також вже визнавав у схожій ситуації, що навіть хоча заявник мав
можливість заперечувати докази проти нього під час розгляду у першій інстанції, а згодом і в апеляції, відсутність адвоката під час його затримання
в поліції могла непоправно вплинути на права захисту (див. Salduz, зазначене
вище, §56–62).
48. Наведені вище міркування є достатніми, щоб дати можливість Суду зробити висновок, що у цій справі було порушення §3 (c) статті 6 Кон
венції».
У справі Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine Європейський суд дійшов
висновку про порушення §3(с) статті 6 Конвенції, у випадку коли щодо заявника офіційно використали адміністративне затримання, позбавивши його
можливості мати захисника, участь якого була б обов’язковою за національ-
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ним законодавством, якби він обвинувачувався у вчиненні злочину, в зв’язку
з яким його фактично допитували під час затримання:
«263. Суд послідовно вказував, що забезпечення доступу до захисника
на ранніх етапах є процесуальною гарантією права не свідчити проти себе та
основною гарантією недопущення поганого поводження, відмічаючи особливу уразливість обвинуваченого на початкових етапах провадження, коли він
потрапляє у стресову ситуацію і одночасно стикається з дедалі складнішими
положеннями кримінального законодавства. Будь-який виняток з реалізації
цього права має бути чітко визначений, а його дія має бути суворо обмежена
в часі. Ці принципи є особливо актуальними в разі серйозних обвинувачень,
бо саме у випадку, коли особі загрожує найсуворіше покарання, її право на
справедливий судовий розгляд має забезпечуватися в демократичному суспільстві максимально можливою мірою (див. згадане вище рішення у справі
«Сальдуз проти Туреччини», п. 54).
264. Хоча у справі, що розглядається, невідомо, коли саме допустили захисника заявника до участі в його справі, з фактів справи видно, що це відбулося не раніше 23 травня 2004 року, і сторони цього не заперечують. Суд
наголошує на тому, що формально застосувавши до заявника адміністративне затримання, а фактично поводячись із ним як із підозрюваним у вчиненні злочину, міліція позбавила його доступу до захисника, участь якого була
б обов’язковою за законодавством України, якби заявник обвинувачувався
у вбивстві, вчиненому групою осіб та/або з корисливих мотивів, тобто злочині, у зв’язку з яким його фактично допитували.
265. Суд зазначає, що заявник декілька разів зізнавався у вчиненні розбійного нападу і вбивства під час перших допитів, коли не мав допомоги захисника, і безсумнівно зазнав обмеження в доступі до захисника в тому, що
його зізнання, надані працівникам міліції, були використані для його засудження (див. згадане вище рішення у справі «Сальдуз проти Туреччини», п. 58).
Хоча заявник повторив свої зізнання у присутності захисника, Суд вважає, що
обмеження його права на захист на самому початку не було усунуто під час
судового розгляду, оскільки не було адекватної реакції судів на скаргу заявника щодо поганого поводження.
266. Крім того, як визнали національні органи, після залучення захисника до участі у справі заявника останній не мав безперешкодного доступу до
нього…»
У справі Zagorodniy v. Ukraine (Загородній проти України, рішення від
24.11.2011 р.) Європейський суд визнав порушення передбаченого § 3 (c)
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статті 6 Конвенції права обвинуваченого на вибір захисника на власний розсуд у справі, де національний суд відмовив заявнику допустити у якості захисника особу з вищою юридичною освітою, яка не мала свідоцтва адвоката,
на підставі відсутності спеціального закону, що надавав би право здійснювати захист у кримінальній справі таким «фахівцям в галузі права»:
«52. …Особа, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, та яка не бажає захищати себе самостійно, має мати можливість
скористатися правовою допомогою за власним вибором… Проте, останнє
право не може вважатись абсолютним, та національні суди можуть обмежувати це право, якщо вони мають вагомі та достатні підстави вважати, що
це необхідно в інтересах правосуддя… Більш того, законодавчі вимоги до
захисника мати вищу юридичну освіту не порушують зазначене вище положення…
53. У цій справі право заявника на вільний вибір захисника було обмеженим, оскільки він обрав своїм представником юриста, а не ліцензованого
адвоката. На думку Суду таке обмеження вільного вибору захисника само по
собі не може викликати проблеми с токи зору § 3 (c) статті 6 Конвенції, оскільки особливі правові навички можуть знадобитися для ефективного захисту
особи … та належної роботи судової системи…
54. Суд відзначає, що національні органи не стверджували, що це обмеження права заявника на вибір захисника виправдовувалось інтересами правосуддя. Суд вважає, що навіть якщо припустити, як це зробив Уряд,
що це обмеження випливало із все ще не закінченого процесу приведення
кримінально-процесуального законодавства у відповідність із рішенням
Конституційного Суду, ситуація тривалої невизначеності у відповідному національному законодавстві залишається і дотепер. Постанова Пленуму Верховного Суду України, прийнята в 2003 році, не призвела до послідовного та
однакового застосування права. Суд раніше визнавав, що втручання у права за Конвенцією не може вважатись законним лише внаслідок відсутності
будь-яких положень, яким воно суперечить. Таке втручання само по собі повинно мати достатню підставу в національному законодавстві, щоб не бути
довільним…
55. На думку Суду, залишивши питання обмеження права на вільний вибір захисника невирішеним на тривалий період часу, державні органи створили ситуацію, несумісну із принципом правової визначеності, який втілений
в Конвенції та складає один із основних елементів верховенства права …
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Таким чином, право заявника на вільний вибір захисника було обмежено способом, несумісним із §§ 1 та 3 Конвенції».
У справі Maksimenko v. Ukraine (Максименко проти України, рішення від
20.12.2011 р.) Європейський Суд визнав порушення права заявника одержувати безоплатно юридичну допомогу захисника під час провадження в суді
касаційної інстанції у справі за обвинуваченням в умисному убивстві за обтяжуючих обставин, після того як апеляційний суд як суд першої інстанції
засудив його до довічного ув’язнення, незважаючи на те, що КПК України
не передбачена обов’язкова участь захисника в касаційній інстанції. Наразі
Уряд не вважав, що відсутність безоплатної правової допомоги на цій стадії
суперечить інтересам правосуддя, оскільки заявнику не могло бути призначено більш суворе покарання (!!!):
«24. Поперед усе Суд зазначає, що у відповідності до його практики гарантії §3(с) статті 6 Конвенції не втрачають силу після розгляду у першій інстанції…
25. Одна із таких гарантій — це право особи, яка обвинувачується у вчиненні кримінального злочину, на безоплатну правову допомогу, залежить від
двох умов: у такої особи не має достатніх коштів для оплати правової допомоги, та інтереси правосуддя мають вимагати, щоб такій особі була надана
така допомога…
26. Стосовно першої із зазначених умов, Суд звертає увагу, що це кримінальне провадження проводилось, коли заявник відбував тюремне покарання за інший злочин, та немає жодних ознак того, що він мав будь-які джерела
доходу. Окрім цього, під час досудового слідства та провадження у суді нижчої інстанції йому був призначений безплатний адвокат, що вказує на визнання органами влади його фінансових труднощів. Нарешті, заявник прямо заявив, що він неспроможний найняти собі адвоката для представництва в ході
касаційного провадження у Верховному Суді…
27. Щодо питання, чи вимагали «інтереси правосуддя», щоб безоплатна
правова допомога, що надавалася заявникові до того часу, була надана йому
і у ході провадження у Верховному Суді, слід взяти до уваги серйозність положення заявника та характер цього провадження …
28. Серйозність положення заявника в даному випадку очевидна. При
тому, що у відповідності до практики Суду інтереси правосуддя, в принципі
потребують юридичного представництва, коли справа стосується позбавлення волі, заявнику у якості максимально можливого покарання загрожувало
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довічне ув’язнення (див також. Shabelnik v. Ukraine, no. 16404/03, §58, 19 лютого
2009.). Тому немає сумнівів, що йому було потрібна правова допомога.
29. Суд також відзначає, що відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, якщо Верховний Суд розглядає у касаційному порядку
судове рішення, ухвалене апеляційним судом у якості суду першої інстанції
(як у даному випадку), його оцінка має стосуватись не лише питань права, але
й поширюватись на перевірку справедливості та повноти досудового слідства та судового розгляду у першій інстанції, а також відповідності висновків
суду фактичним обставинам справи. Відповідно, характер розгляду також вимагав надання заявникові правової допомоги в інтересах правосуддя.
30. У зв’язку з цим Суд приходить до висновку, що заявнику було несправедливо відмовлено у наданні безоплатної правової допомоги у ході розгляду у Верховному Суді.
31. У більш широкому сенсі Суд вважає, що це обмеження права заявника на захист відбулося в результаті відсутності будь-якої процедури призначення безплатного адвоката на цій стадії судового розгляду, коли безплатне
правове представництво вже не вважається обов’язковим за Кримінальнопроцесуальним кодексом».
13.6.3.Права обвинуваченого, передбачені §3 (d) статті 6 Конвенції

• 13.6.3.1. Право обвинуваченого на допит свідків в суді
В §3(d) статті 6 Конвенції передбачено право обвинуваченого «допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також вимагати
виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що і свідків обвинувачення». Ці положення Конвенції докладно витлумачені в практиці Європейського суду, витяги із якої наведені нижче:
У справі Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain, §78 Європейський суд
конкретизував принцип змагальності судового розгляду в частині допиту
свідків:
« Параграф 1 статті 6, взятий разом із параграфом 3 (ст. 6-1, ст. 6-3), також
вимагає від Договірних Держав робити позитивні кроки, зокрема,… робити
можливим для нього [обвинуваченого — прим. автора] допитувати свідків
обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також вимагати виклику
й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення».
У справі Kornev and Karpenko v. Ukraine, §54 Суд повторив загальне правило, встановлене §§1 та 3(d) статті 6 Конівенції:
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«Суд нагадує, що всі докази мають бути зазвичай представлені в присутності обвинуваченого у ході відкритого судового слухання з урахуванням
протилежної аргументації. З цього принципу є виключення, але вони не мають порушувати права захисту. За загальним правилом, параграфи 1 та 3(d)
статті 6 вимагають, щоб обвинуваченому була надана адекватна відповідна
можливість викликати та допитувати свідка проти нього, або під час, коли свідок надав свої показання або на пізнішій стадії…»

• 13.6.3.2. Право на допит потерпілого в суді
У справі Zhoglo v. Ukraine (Жогло проти України, рішення від 24.04.2008 р.)
Європейський суд визнав порушення права на справедливий судовий розгляд
у випадку, коли національні суди вирішальною мірою поклались на показання
потерпілого, даними під час досудового слідства, і який не допитувався в суді:
«40. Стосовно показань свідків, яких неможливо допитати в присутності
підсудного чи його адвоката, Суд нагадує, що пункт 1 статті 6 в поєднанні
з пунктом 3 вимагає від держав-учасниць дій з надання підсудному реальної
можливості допитати або вимагати допиту свідків обвинувачення … Однак
за умов, коли державні органи не можна звинуватити у відсутності сумлінності в забезпеченні підсудному можливості допиту свідків, недопит свідків
не обов’язково має привести до припинення провадження … Пояснення,
відібрані у свідків в умовах, коли права обвинуваченого не дотримуються
у тій мірі, як цього вимагає Конвенція, мають бути досліджені надзвичайно
уважно… У будь-якому разі засудження обвинуваченого не може базуватись
виключно на показаннях таких свідків…
41. Суд погоджується з існуванням труднощів, з якими національні органи могли зіткнутись у зв’язку з психічним станом потерпілого та потребою
в очній ставці між ним та стверджуваними нападниками… Суд бере до уваги, що заявник та інший обвинувачений розповіли свою версію подій, яка
значно відрізнялась від тої, яку виклав потерпілий… Однак національні суди
повністю покладались на версію, викладену потерпілим паном С. на досудовому слідстві, не заслухавши його особисто та не забезпечивши заявнику
можливість спростувати його показання. Крім того, засудження заявника за
змову у вчиненні вбивства, яке є тяжчим злочином, ніж озброєне пограбування, у вчиненні якого заявник також був визнаний винним, ґрунтувалось вирішальною мірою, якщо не цілком, на версії подій, яка була викладена потерпілим… Однак Суд зауважує, що національні суди не вчинили жодної спроби
для того, щоб перевірити достовірність показань потерпілого, зробивши це,
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наприклад, у менш агресивний спосіб, ніж безпосередній його допит у залі
судових засідань.
42. Суд не погоджується з тим, що заявнику була надана відповідна та належна можливість спростувати показання, на яких базувалось його засудження.
43. Таким чином, заявнику було відмовлено у справедливому судовому
розгляді його справи. Відповідно, було порушення пунктів 1 та 3 (d) статті 6
Конвенції».

• 13.6.3.3. Обмеження права обвинуваченого на допит свідків обвинувачення в суді
Хоча в КПК України відсутнє поняття «свідки обвинувачення», яке використовується в §3(d) статті 6 Конвенції, але оскільки на практиці показання
всіх свідків, зазначених у списку осіб, що підлягають виклику в судове засідання (додатку до обвинувального висновку), є джерелом доказів обвинувачення, такими можна вважати всіх свідків, зазначених в цьому списку.
У справі Al-Khawaja AND Tahery v. The United Kingdom, §34 Суд витлумачив передбачене §3 (d) статті 6 Конвенції право обвинуваченого допитувати
свідків обвинувачення або вимагати їх допиту:
«…в принципі, обвинуваченому має бути надана належна та адекватна
можливість викликати та допитувати свідка проти нього або, коли він дає свої
показання або на пізнішій стадії».
І далі у §35 цієї справи Європейський суд визначив два основні види обмежень права обвинуваченого на допит свідків обвинувачення в суді:
«У практиці Суду питання про відповідність до §§1 та 3(d) статті 6 виникають, головним чином, у двох різних аспектах. Перший стосується випадку
так званих «анонімних свідків», в якому особа свідка приховується з метою,
наприклад, захистити його від погроз або загрози репресій, або збереження анонімності негласного агента чи інформатора… Інші випадки стосуються справ «відсутніх свідків», в яких особа свідка може бути відомою, проте
використання доказів робиться шляхом використання показань свідків, які
не з’являються до суду для особистого давання свідчень внаслідок смерті,
неможливості встановлення місця проживання, відмови від явки до суду
внаслідок побоювання або інших причин…».

• 13.6.3.4. Неявка свідків до суду
У наступних двох справах Європейський суд визнав порушення §§ 1 та
3 (d) статті 6 Конвенції з мотивів ненадання заявникам належної можливості
допитати свідків:
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Delta v. France (Дельта проти Франції, рішення від 19.12.1990 р., §37):
«…ні заявник, ні його захисник ніколи не мали належної можливості допитувати свідків, чиї показання, отримані за їх відсутності …, були взяті до
уваги судами, що розглядали справу — першої та апеляційної інстанції, у вирішальному ступені, оскільки у матеріалах справи не містилося інших доказів.
Таким чином, вони були позбавлені можливості перевірити достовірність показань свідків або кинути сумнів на довіру до них.
Відповідно, було порушення параграфу 3 (d) статті 6, взятого разом із параграфом 1 (ст. 6-3-d, ст. 6-1)».
Taal v. Estonia:
«35. Зважаючи на той факт, що ні заявникові, ні його представнику не була надана можливість допитати будь-якого із свідків на будь-якій стадії провадження у справі, та що жоден із цих свідків не був коли-небудь допитаний
судами, Суд робить висновок, що права на захист заявника були обмежені до
ступеню, несумісного з гарантіями, передбаченими §§ 1 та 3 (d) статті 6 Конвенції».
У зазначеній вище справі Mirilashvili v. Russia Європейський суд визнав порушення справедливості судового провадження, оскільки захист був
поставлений в невигідне становище у порівнянні з обвинуваченням, в т. ч.
в плані ненадання йому можливості допитати важливих свідків, надати письмові показання свідка тощо:
«226. У цій справі Суд зазначає, що захист уже був у невигідному становищі у порівнянні з обвинуваченням: тоді як обвинувачення мало можливість
безпосередньо допитати свідка, захист був позбавлений такої можливості.
Окрім цього, захисту не було дозволено надати письмові показання свідка,
що стосуються предмету суті провадження та його попередніх свідчень. За
думкою Суду, навіть за існування в Російському законодавстві правила, на
яке посилався військовий суд [про заборону захиснику опитувати особу, яка
є свідком обвинувачення — прим. авт.], воно не справило враження такого,
що переслідує ідентифікуємий законний інтерес.
227. Докази, запропоновані захистом були релевантними та важливими.
Більш того, ці три свідка, які є предметом спору, були для обвинувачення ключовими свідками. Шляхом отримання від них нових показань захист намагався не лише надати виправдувальні докази, але й також оспорювати докази
проти заявника. Суд доходить висновку, за конкретних обставин цієї справи,
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а саме, коли заявник був позбавлений можливості допитати декількох ключових свідків в суді або, щонайменше, на досудовій стадії, відмова у допущенні
їхніх письмових показань та показань, отриманих захистом, була невиправданою.
228. Зважаючи на викладені вище міркування Суд доходить висновку, що
захист був поставлений в істотно невигідне становище у порівнянні з обвинуваченням щодо перевірки дуже важливої частини матеріалів справи. З огляду
на важливість явки до суду у справах кримінальної юстиції…, Суд, відповідно,
робить висновок, що провадження у справі в цілому не відповідало вимогам
«справедливого судового розгляду».
У справі Zhukovskiy v. Ukraine (Жуковський проти України, рішення від
03.03.2011 р.) Європейський суд визнав порушення §§1 та 3(d) статті 6 Конвенції у випадку, коли національні суди визнали заявника винним у вчиненні злочину, у вирішальному ступені, на підставі показань свідків, що перебувають
в Російські Федерації, отриманих її органами на її території в порядку надання міжнародної правової допомоги.
«43. Надалі Суд повторює, що власті мають робити «будь-яке розумне
зусилля» для забезпечення прибуття свідків для безпосереднього допиту
в суді першої інстанції. Щодо показань свідків, які, як стверджувалось, не були в наявності для допиту в присутності обвинуваченого або його адвоката,
Суд хотів би підкреслити, що §1 статті 6, взятий разом із §3 вимагає від Дер
жав-учасниць робити позитивні кроки, зокрема, забезпечити обвинуваченого можливістю допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали. Такі заходи становлять частину зусиль, які Держави-учасниць мають
демонструвати, щоб засвідчити, що права, гарантовані статтею 6, використовуються ефективним чином… Окрім того, у разі географічних перешкод,
Суд має також дослідити, чи вжила Держава-відповідач заходів, які достатньо
компенсували обмеження прав заявника…
45. Суд зазначає, що національні власті розглянули різні шляхи для отримання показань та надали перевагу допиту свідків у Російській Федерації
через механізм міжнародної правової допомоги. Таке рішення, проти якого
не заперечував захист, могло б бути визнаним резонним. Проте, за обставин
цієї справи це призвело до ситуації, в якій заявник був засуджений за дуже
серйозний злочин головним чином на підставі доказів, даних свідками, жоден з яких не був присутній під час розгляду справи по першій інстанції в Україні. Національні суди не отримали прямих доказів від цих свідків, а заявник
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не мав можливості піддати їх перехресному допиту. Суд не переконаний, що
матеріали досудового слідства, в якому заявник частково приймав участь, та
відеозапис допиту могли компенсувати таку повну відсутність у судів та заявника можливості безпосередньо допитати свідків. Більш того, будучи обізнаним про складнощі у забезпеченні права заявника на допит свідків у даній
справі, Суд вважає, що існуючі сучасні технології могли б запропонувати
більш інтерактивний спосіб допиту свідків, які перебувають за кордоном, наприклад, відеозв’язок.
46. Суд також відзначає, що хоча заявник та його адвокат не заперечували
проти цього та не робили жодних кроків для більш активної участі у цьому допиті, та не зазначили жодних причин, чому вони не робили цього, національні
органи влади зі свого боку мали, щонайменше, пересвідчитись, що вони були
заздалегідь повідомлені про дату та місце слухань та про питання, сформульовані національними органами влади у цій справі. Така інформація могла б дати
заявнику та його адвокату відповідну можливість вимагати уточнення або доповнення певних питань, які здавалися їм важливими…
47. Наведені вище міркування достатні, щоб переконати Суд дійти висновку, що заявник був обмежений у його праві допитувати свідків та його обвинувачення базувалось у вирішальному ступені на показаннях таких свідків».

• 13.6.3.5. Відмова суду у виклику свідків захисту
У справі Vidal v. Belgium (Відаль проти Бельгії, рішення від 22.04.1992) Європейський суд визнав порушення статті 6 Конвенції, в якій апеляційний суд
відмовив у виклику свідків захисту без зазначення мотивів відхилення таких
клопотань (що містилися в письмових поясненнях до суду) та засудив заявника, спочатку виправданого судом першої інстанції:
«33. За загальним правилом, оцінювання доказів, так як і визначення
релевантності доказів, які обвинувачений прагне долучити до справи, належить до компетенції національних судів, зокрема, суду першої інстанції.
Більш конкретно, §3 (d) статті 6 (ст. 6-3-d) залишає це для них, знов-таки, як
загальне правило, оцінювати, чи є належним викликати свідків у «самостійному» сенсі, даному цьому слову системою Конвенції…, це не потребує присутності та допиту кожного свідка на користь захисника: його основна мета,
як це показано словами «на тих самих умовах» є абсолютна „рівність сторін“
з цього питання…
34. Заявник був спочатку виправданий після допиту декількох свідків.
Коли судді апеляційного суду ухвалили обвинувальний вирок, вони не мали
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нових доказів, не враховуючи усних показань двох обвинувачених (у Льєжі)
або єдиного обвинуваченого, що залишився (у Брюсселі), вони цілком ґрунтували свої рішення на документах кримінальної справи. Більш того, Брюссельський апеляційний суд не висловив мотивів відхилення ним клопотань з проханням до нього викликати як свідків… [чотирьох свідків захисту — прим.
авт.], які лише малися на увазі.
35. Коротко кажучи, права захисту були обмежені до такого ступеню, що
заявник не мав справедливого судового розгляду. Відповідно, було порушення статті 6 (ст. 6)».
У справі Popov v. Russia Європейський суд визнав порушення статті 6
Конвенції внаслідок відмови національних судів допитати свідків захисту,
клопотання про виклик яких було спочатку задоволено судом, без будь-якого розгляду релевантності їхніх показань:
«182. …Суд звертає увагу, що суд першої інстанції не надав пояснень,
яким чином … докази доводять вину заявника, як, фактично, і того, яке відношення, взагалі, вони мають до справи, за винятком висновку судово-медичної експертизи трупа потерпілого та протоколів огляду місця злочину, релевантність яких є очевидною, але вони не роблять нічого іншого, ніж підтверджують смерть. В той же час суд першої інстанції не установив ні причини
сварки… ні знаряддя убивства. Відтак, на думку Суду, засудження заявника за
убивство у вирішальному ступеню ґрунтувалося на припущенні, що заявник
був втягнутий у бійку з потерплим неподалік від місця злочину…
183. Суд звертає увагу, що за обставин, коли обвинувальний вирок заявника ґрунтувався, головним чином, на припущенні його перебування в певному місці у певний час, принцип рівності сторін та, більш широко, право на
справедливий судовий розгляд, передбачало, що заявникові мала б бути надана розумна можливість ефективно заперечувати проти цього припущення.
184. Суд зазначає, що заявник просив викликати до суду першої інстанції
декількох свідків, які, за його словами, могли підтвердити його алібі… Проте
суд відхилив показання цих свідків з тієї підстави, що вони були родичами
заявника та намагалися йому допомогти.
185. Окрім цього, Суд зазначає, що впродовж досудового слідства захисник заявника клопотав про допит в якості свідків пані R. та пана Кh. …помічник прокурора задовольнив це клопотання. Проте ні пані R., ні пан Кh. ніколи
не допитувались. …районний суд задовільнив клопотання захисника заявника викликати пані R. в судове засідання. Проте вона не була допитана. 8 вересня 2003 року захисник заявника знов заявив про допит пані R. в судовому
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засіданні для того, щоб довести алібі заявника, а також надати інформацію
щодо його особистості. Прокурор заперечував з тієї підстави, що інформація
про особистість заявника може бути надана його родичами. Суддя відхилив
клопотання без надання будь-яких пояснень. Здається, що пані R. була присутня під час слухання наступного дня; проте вона ніколи не допитувалась
судом.
186. Відносно пана Kh. Уояд стверджував, що 8 вересня 2003 року жодна
із сторін не заявляла про відкладення слухання для того, щоб викликати його.
Суд зазначає, по-перше, що пан Kh. з’являвся на слухання 17 лютого 2003 року.
Проте слухання було відкладено, та він не був допитаний. В протколі судового
засідання 8 вересня 2003 року не зазначено, чи з’явився цей свідок. Тим не менше, наприкінці цього слухання захисник заявника просив дозволу доповнити
судове слідство викликом та заслуховуванням показань пана Kh. Це прохання
було відхилено з тієї підстави, що пана Kh. було сповіщено про слухання, але
він не з’явився. Відтак, пан Kh. був, вочевидь, присутній на слуханні 17 лютого
2003 року, та немає доказів про його відсутність на слуханнях 8 вересня 2003 року та 9 вересня 2003 року, коли захист просив доповнити судове слідство його
викликом. За цих обставин Суд робить висновок, що невдача допитати пана Kh.
в суді першої інстанції не може бути віднесена на рахунок недогляду захисту.
187. Суд надалі зазначає, що відмовляючи у допиті пані R. та пана Kh. суд
першої інстанції не розглянув, чи були ці показання важливими для дослідження цієї справи. Проте з того факту, що попередні клопотання захисту про
їх допит були декілька разів формально задоволені як під час досудового
слідства, так і при провадженні в суді, випливає, що національні органи погодилися, що їхні показання могли б бути релевантними.
188. …Беручи до уваги те, що засудження заявника ґрунтувалося на
суперечливих доказах проти нього, Суд робить висновок, що відмова національних судів дослідити докази захисту без будь-якого розгляду релевантності їхніх показань призвело до обмеження прав захисту, несумісних з гарантіями справедливого судового розгляду, передбачених статтею 6…»

• 13.6.3.6. Використання анонімних свідків
13.6.3.6.1. Загальні питання використання анонімниє свідків

Європейський суд багаторазово висловлював свою позицію щодо використання в кримінальних справах показань анонімних інформаторів, зокрема, у справі Ramanauskas V. Lithuania, §53; Vanyan v. Russia, §46:
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«…Конвенція не забороняє на стадії розслідування ґрунтуватися на таких джерелах, як анонімні інформатори. Проте наступне використання таких
джерел в суді першої інстанції для отримання висновку про визначення винності — це інша справа, і є допустимим лише тоді, коли існують адекватні достатні гарантії проти зловживання, зокрема, ясна та передбачена процедура
санкціонування, здійснення та нагляду за даними розслідувальними заходами (див. Khudobin v. Russia…, §135, рішення від 26.10.2006…)»
У справі Vanyan v. Russia, §46 Суд визначився щодо межі використання
негласних агентів, в т. ч. і у справах з незаконного обігу наркотичних засобів:
«Використання негласних агентів має бути обмежено, а гарантії забезпечені
навіть у справах з боротьби проти незеконного обігу наркотиків».
У справі Ramanauskas V. Lithuania Суд висловив позицію про допустимість використання негласних технік лише за наявності гарантій проти
зловживань, належної процедури надання дозволу, реалізації та нагляду за
такими заходами:
«51. …використання спеціальних методів розслідування, зокрема негласних технік, не може само по собі порушити право на справедливий судовий розгляд. Проте зважаючи на ризик підбурення з боку поліції, пов’язаного
із застосуванням таких технік, їх використання має бути обмежено чіткими
межами…
53. …наступне використання їхніх показань в суді першої інстанції для
висновку про визнання винним — це інша справа, і є допустимим лише за
наявності адекватних та достатніх гарантій проти зловживань, зокрема, ясної
та передбачуваної процедури надання дозволу, реалізації та нагляду за заходами розслідування, що розглядаються…»
У справі Kostovski v. the Netherlands (Костовски проти Нідерландів, рішення від 20.11.1989 р.), § 42) Європейський суд висловив думку щодо малої
імовірності здатності захисту викрити недостовірні показання свідка при необізнаності з його персональними даними:
«Коли захист необізнаний із персональними даними особи, яку він
прагне допитати, він може бути позбавлений дуже важливої можливості продемонструвати те, що він чи вона є упередженими, ворожими або ненадійними. Свідчення або інші заяви, які викривають обвинуваченого в дійсності
можуть бути свідомо неправдивими або просто помилковими, проте захист
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навряд чи буде здатний виявити це за відсутності інформації, яка надає можливість перевірити надійність їхнього автора або сумніви щодо довіри до
нього. Ця загроза, притаманна такій ситуації, є очевидною».
Цю думку суд підтвердив і у справі Windisch v. Austria (Уіндіш проти Австрії, рішення від 27.09.1990 р.). У цій справі Європейський суд визнав порушення права на справедливий судовий розгляд.
«23. Хоча ці дві не ідентифіковані особи не давали свідчень безпосередньо в суді, вони для цілей §3 (d) статті 6 (ст. 6-3-d) мають розглядатися як свідки … оскільки їхні свідчення, як це в дійсності було повідомлено офіцерами
поліції в регіональному суді, було взято ними до уваги…
28. …Будучи необізнаним із їхніми [свідків — прим. авт.] особами, захист
зіштовхнувся із майже нездоланною перешкодою: він був позбавлений необхідної інформації, яка надавала можливість перевірити надійність свідків або
піддати сумніву їхню правдивість.
29. …суд першої інстанції, який також був необізнаний з особами двох
жінок [свідків — прим. авт.], був позбавлений можливості спостерігати їхню
поведінку під час допиту і таким чином формувати власне враження від їхньої надійності… Докази, надані з цього приводу офіцерами поліції під час слухання справи, не можуть розглядатись, як належна заміна безпосереднього
спостереження.
31. Треба підкреслити…, що у цій справі ніхто не спостерігав фактичного
вчинення злочину; впізнання, зроблені двома анонімними свідками, були єдиними доказами стосовно присутності заявника на місці злочину, чиї допити займали центральне місце під час розслідування та судових слухань… При засудженні заявника суд першої інстанції поклався в значному ступені, на ці докази.
За таких обставин використання доказів, що зачіпляють ці обмеження
прав на захист, не можна вважати, що пан Уіндіш отримав справедливий судовий розгляд.
32. Відповідно, було порушення §3 (d), взяте разом із §1 статті 6 (ст. 6-3-d,
ст. 6-1)».
У справі Kostovski v. the Netherlands, § 43, в якій суддя не був обізнаний
з персональними даними анонімних свідків, а засудження заявника у вирішальному ступеню було обґрунтовано їхніми свідченнями, Європейський
суд визнав порушення §3(d) та §1 статті 6 Конвенції:
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«43. Дійсно, одна із анонімних осіб була допитана магістратом. Проте Суд
змушений зазначити, що в додаток до того факту, що ні заявник, ні його захисник не були присутні під час цього допиту, сам цей мировий суддя не був
обізнаним з персональними даними особи…, тобто наявна ситуація, яка не
мала б бути без передбачення перевірки достовірності цієї особи. Щодо іншої анонімної особи, вона взагалі була заслухана не мировим суддею, а лише
поліцією…
За таких обставин не можна казати про те, що перешкоди, за яких здійснювався захист, були врівноважені процедурами, яких дотримувались судові
органи.
44. …Фактично Уряд визнав, що засудження заявника «у вирішальному
ступеню» ґрунтувалося на анонімних показаннях.
45. Відтак, Суд робить висновок, що за обставин цієї справи обмеження, що впливали на права захисту були такими, що не можна вважати, що
пан Костовскі отримав справедливий судовий розгляд. Відповідно, було порушення §3 (d), взяте разом із §1 статті 6 (ст. 6-3- d, ст. 6-1)».
13.6.3.6.2. Межі використання анонімних свідчень в суді

Європейський суд встановив обмеження щодо використання показань
анонімних свідків під час судового розгляду, про що зазначено, зокрема, в наступних його рішеннях:
Van Mechelen and Others v. the Netherlands, §55; Al-Khawaja AND Tahery
v. The United Kingdom, §37:
«…навіть якщо «урівноважуюча» процедура визнана достатньої для
компенсування перешкод, за яких здійснювався захист, обвинувальний вирок не має виключно або у вирішальному ступеню ґрунтуватися на анонімних свідченнях».
В останньому рішенні Al-Khawaja AND Tahery v. The United Kingdom,
§46) Європейський суд встановив ще жорсткіші вимоги щодо використання
в суді показань відсутніх або анонімних свідків:
«…Є належним для національних судів, коли постає проблема відсутніх
або анонімних свідків, розглянути можливість вжиття альтернативних засобів,
які могли б менш обмежувати права захисту ніж допущення показань таких
свідків в якості доказів. Проте той факт, що альтернативні засоби визнані невідповідними, не звільняє національні суди від їхньої відповідальності пересвідчитись, що немає порушення §§1 та 3 (d) статті 6, коли вони згодом дозво-
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ляють оголосити показання. Дійсно, відмова від менш обмежувального засобу
передбачає більший обов’язок забезпечити дотримання права захисту.
Право обвинуваченого давати показання на свій захист не може вважатися як таке, що урівноважує втрату можливості бачити та перевірити шляхом прямого та перехресного допиту єдиного очевидця-свідка обвинувачення проти нього».
13.6.3.6.3. Анонімні поліцейські агенти

Використання в якості свідків у кримінальних справах офіцерів поліції під
вигаданими персональними даними є спеціальним випадком використання
анонімних свідків. Європейський суд надав оцінку цій практиці національних
судів в наступних справах.
У справі Lüdi v. Switzerland (Люді проти Швейцарії, рішення від 15.06.1992 р.)
Суд визнав порушення статті 6 Конвенції у випадку, коли національні суди не
заслухали в суді анонімного поліцейського свідка:
«49. …ні слідчий суддя, ні суди першої інстанції не мали можливості або
наміру заслухати Тоні як свідка та провести очну ставку, яка б дала можливість
порівняти свідчення Тоні з твердженнями пана Люді; більш того, ні пан Люді,
ні його захисник у будь-який час провадження по справі не мали жодної можливості допитати його та кинути сумнів на його правдивість. До того ж, могло
бути можливим зробити це способом, який брав би до уваги законні інтереси
органів поліції у справі із торгівлі наркотиків у збереженні анонімності їхнього агента, для того, щоб захистити його, а також знов використовувати його
в майбутньому.
50. Коротко кажучи, права захисту були обмежені до такого ступеню, що
заявник не мав справедливого судового розгляду. Відтак, було порушення
§3 (d), у поєднанні з §1 статті 6 (ст. 6-3- d, ст. 6-1)».
У справі Van Mechelen and Others v. the Netherlands Суд визнав порушення §1 взятого разом із §3 (d) статті 6 стосовно використання анонімних
свідків — офіцерів поліції, які допитувались в суді за допомогою технічних
засобів із іншого приміщення, наразі національні суди не доклали достатніх
зусиль для оцінки реальності загрози насильства проти офіцерів поліції чи
їхніх родин:
«56. Вони [офіцери поліції — прим. авт.] пов’язані загальним обов’язком
підпорядкування державним органам та зазвичай мають зв’язки із обвинуваченням; з цих підстав використання їх як анонімних свідків має бути застосовано лише за виключних обставин.

181

Практика захисту у кримінальних справах з обігу наркотиків

57. З іншого боку, Суд , в принципі, визнав, що за умови забезпечення
права на захист, може бути виправданим для поліцейської влади прагнути
зберегти анонімність агента, що задіяний у негласній діяльності, з метою захисту його самого або членів його родини та таким чином не зашкодити його
корисності в майбутній діяльності.
59. В цій справі дані офіцери поліції разом із слідчим суддею перебували в окремій кімнаті, з якої були видалені обвинувачений і навіть його захисник. Обмін інформацією здійснювався через голосовий зв’язок. Таким чином,
захист не лише не був обізнаний із особами поліцейських свідків, але й був
позбавлений можливості спостерігати за їхньою поведінкою під час безпосереднього допиту, а відтак — перевірити їхню надійність.
60. Суду не було надано задовільних пояснень, чого було необхідно
застосувати таке виключне обмеження права обвинуваченого мати докази
проти нього представленими в його присутності або чого менш обмежувальні засоби не були розглянуті.
61. Також Суд не переконаний, що апеляційний суд доклав достатніх зусиль для оцінки загрози насильства проти офіцерів поліції чи їхніх родин.
Із цього рішення суду не випливає, що він намагався поставити запитання
щодо того, чи могли б заявники мати спроможність здійснити будь-яку з таких загроз або підбурити інших зробити таке від їхнього імені. Його рішення
обґрунтовано виключно тяжкістю вчиненого злочину.
В зв’язку з цим також слід зазначити, що пан Е., цивільний свідок, який
на ранніх стадіях провадження давав показання про впізнання одного із заявників, не скористався анонімністю для свого захисту, та не надходило заяв
про те, що йому в будь-який час висловлювали погрози.
62. …анонімні офіцери поліції були допитані слідчим суддею, який був
обізнаний із їх особами та зробив дуже детальний офіційний протокол своїх
висновків, в якому висловлена його думка щодо їх надійності та достовірності, а також стосовно причин для залишення їх анонімності.
Проте ці засоби не можуть розглядатися як належна заміна можливості
захисту допитувати свідків в їх присутності та висловлювати свою думку щодо їхньої поведінки та достовірності їхніх показань.
63. … визнання заявників винними ґрунтувалося у вирішальному ступеню на цих анонімних свідченнях.
64. … ця справа має відмінності від справи Doorson: в останній справі на
підставі інформації, що містилася в письмових матеріалах справи було вирішено, щоб свідки Y. 15 та Y. 16, які обидва були цивільними, знали обвинува-
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ченого особисто і мали достатні підстави вважати, що він може вдатися до
насильства, були допитані в присутності захисника.
До того ж, в останній справі інші докази позитивної ідентифікації обвинуваченого як особи, яка вчинила цей злочин, були наявні з джерел, що не
мають відношення до анонімних свідків.
65. На тлі цього Суд не може визнати, що провадження по справі, взяте
в цілому, було справедливим.
66. Було наявним порушення пар. 1 статті 6 взятого разом із пар. 3 (d)
статті 6 (ст. 6-1 + 6-3-d)».
У справі Krasniki v. The Czech Republic Європейський суд визнав порушення §§1 та 3 (d) статті 6 Конвенції, в т. ч. з тих підстав, що ні слідчий, ні суди
першої та апеляційної інстанції не провели належну оцінку серйозності та
обґрунтованості особистого побоювання анонімних свідків, а відтак, і причин
для надання анонімності цим свідкам:
«78. Суд має також, зважаючи на свої рішення у ряді справ, що стосуються достовірності показань свідків, які не були дані перед судом, що 3 (d) статті 6 Конвенції вимагає можливості перехресного допиту таких свідків лише
в ситуаціях, коли ці показання грають головну або вирішальну роль у забезпеченні обвинувачення…
81. Суд зазначає, що слідчий, вочевидь, взяв до уваги, характер оточення
торговця наркотиками, який, як казав Уряд, часто використовував реальне насильство проти споживачів наркотиків та інших осіб, які свідчили проти нього.
Відтак, вони могли побоюватись репресій з боку продавців наркотиків та ризику
особистих тілесних ушкоджень. Проте з протоколів, зроблених під час допитів
11 липня 1997 року або з протоколу судового засідання…, неможливо визначити, яким чином слідчий та суддя суду першої інстанції оцінили обґрунтованість
особистого побоювання цих свідків у порівнянні із заявником, як під час їх допиту поліцією, так і при допиті «Яна Новотного» в суді першої інстанції.
83. Регіональний суд також не провів таку перевірку серйозності та
обґрунтованості причин для надання анонімності цим свідкам, коли він
підтвердив рішення місцевого суду, який вирішив використати показання
анонімних свідків як докази проти заявника…
84. До того ж Суд звертає увагу на те, що місцевий суд обґрунтував винуватість заявника виключно або, щонайменше, у вирішальному ступеню, цими
анонімними свідченнями. Також Суд зазначає, що рішення регіонального суду, яке залишило в силі рішення суду першої інстанції, не було обґрунтовано
будь-якими новими доказами із установлених джерел.
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86. Відповідно, Суд робить висновок, що це провадження в цілому не
було справедливим. Відповідно, мало місце порушення §§1 and 3 (d) статті 6
Конвенції».

• 13.6.3.7. Використання письмових показань замість допиту свідків в суді
Загальний принцип використання (оголошення) в суді письмових показань свідків викладений в багатьох рішеннях Європейського суду, зокрема,
в наступних:
Unterpentinger v. Austria (Унтерпрентінгер проти Австрії, рішення від 24.11.1986), §31; Bönisch v. Austria (Боніш проти Австрії, рішення від
06.05.1985 р.), §31:
«31… Само по собі таке оголошення показань не може вважатись як несумісне із статтею 6 §§1 та 3 (d) (ст. 6-1, ст. 6-3-d) Конвенції, але їх використання
в якості доказів все ж-таки має здійснюватись з дотриманням права на захист,
яке є об’єктом та метою захисту статті 6 (ст. 6). Це особливо стосується випадків,
коли особа «обвинувачується у вчиненні кримінального злочину», яка має право за параграфом 3(d) статті 6 «допитувати або вимагати допиту» свідків проти
себе, не мала можливості на будь-якій попередній стадії провадження у справі
допитати осіб, чиї свідчення були оголошені під час судового слухання».
У справі Mirilashvili v. Russia Європейський суд також висловив думку
щодо заходів, необхідних для вжиття національними судами з метою забезпечення змагальності сторін в аспекті дотримання положення пар.3 (d) статті
6 Конвенції, в разі використання письмових показань свідків, який не допитувався безпосередньо в суді:
«215. Є ситуації, коли «ключовий» свідок є недоступним для допиту захистом у будь-який момент провадження у справі. Виникає питання, чи могло все ще бути можливим засудити заявника на підставі письмових показань
цього свідка, отриманих обвинуваченням.
217. У підсумку, за певних умов, національні суди можуть посилатися на
письмові показання, надані органами розслідування. По-перше, Суд перевірить, чи були зроблені розумні зусилля для забезпечення безпосереднього
допиту свідка. Роблячи це, Суд має з’ясувати, чи не мала місце в будь-якій
формі відмова заявника від права на перехресний допит свідка … Якщо
Суд буде переконаний, що свідок був недоступний для змагального допиту
внаслідок поважних причин, він буде розглядати інші релевантні фактори.
Відповідно, Суд буде дивитись, чи підтверджуються показання свідка, ого-
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лошені в судовому засіданні, іншими доказами (навіть показаннями з чужих
слів або непрямими)… Суд також буде досліджувати інші фактори, наприклад
процедури, що проводились національним судом при допущенні та перевірці цих доказів …»
Європейський суд докладно висловив свою позицію щодо питання можливості використання письмових показань свідків замість їх допиту в суді
та надання їм переваги перед показаннями в суді, залежно від конкретних
обставин справи, зокрема статусу особи, яка надала свідчення, дотримання
свободи її волевиявлення тощо, у справі Lutsenko v. Ukraine:
«§43: «Неможливість забезпечення присутності свідка в судовому засіданні сама по собі не означає, в автономному значенні цього терміна, необхідності припинення судового переслідування. У такій ситуації національні
суди можуть, за умови дотримання прав захисту, врахувати показання, здобуті під час досудового розслідування,— зокрема, якщо суди встановлюють,
що ці показання підтверджуються іншими наявними у них доказами. Але
якщо обвинувальний вирок ґрунтується винятково або вирішальною мірою
на таких показаннях, може постати відповідне питання за Конвенцією…
§48: У зв’язку із цим Суд повторює, що, оцінюючи, чи було все відповідне провадження в цілому справедливим, слід взяти до уваги якість існуючих
доказів і, зокрема, те, чи породжують обставини, за яких вони були здобуті,
які-небудь сумніви щодо їхньої достовірності й точності.
§49: У своїх попередніх рішеннях Суд встановив, що коли національні судові органи, зіткнувшись з кількома суперечливими версіями подій, поданими однією і тією самою особою, зрештою віддають перевагу показанням, які
вона давала слідчим органам, а не тим, що були надані у відкритому судовому
засіданні, це само по собі не є підставою для порушення питання за Конвенцією, якщо віддання такої переваги обґрунтоване, а самі показання давалися
цією особою за її власним бажанням… З іншого боку, достовірність доказів
виявляється підірваною, якщо їх здобуто з порушенням права «на мовчання»
та привілею проти самообвинувачення. Право не свідчити проти себе вимагає, зокрема, від сторони обвинувачення в кримінальній справі не допускати
при спробах доведення своєї версії проти обвинуваченого використовувати
докази, здобуті за допомогою методів примусу або тиску всупереч волі обвинуваченого… У разі виникнення сумнівів стосовно достовірності певного
джерела доказів відповідно зростає необхідність підтвердження його доказами з інших джерел…
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§50. …Суд зазначає, що, на відміну від підозрюваного або обвинуваченого, які згідно з чинним законодавством користувалися правом «на мовчання»,
свідок був зобов’язаний повідомити всю відому йому інформацію, інакше він
би ніс кримінальну відповідальність. Більше того, на відміну від підозрюваного або обвинуваченого свідок не мав передбаченого законом права проконсультуватися з адвокатом перед першим допитом.
§51: Хоча в цій справі йдеться про визнання винним не того, хто давав
зізнавальні показання, а його співобвинуваченого, Суд визнає, що основоположні принципи є загалом такими самими, і що такі показання, отримані за
відсутності процесуальних гарантій, повинні були розглядатися з надзвичайною ретельністю, із врахуванням, зокрема, того факту, що пан Н. Л. одразу
відмовився від своїх показань, поскаржившись до компетентних органів на
те, що він давав їх під тиском. Крім того, пан Н. Л. постійно заперечував свої
попередні зізнання не лише під час першого відкритого слухання в суді, але
ще на стадії досудового слідства.
§52. Беручи до уваги той факт, що, як було зазначено вище, пан Н. Л.,
якому заявник не мав можливості поставити питання у відкритому судовому засіданні, давав свої зізнавальні показання в умовах незабезпечення його
відповідними процесуальними гарантіями проти самообвинувачення і що
ці показання були використані вирішальною мірою для встановлення фактів, які мали істотне значення для кваліфікації дій заявника, Суд визнає, що
це обмежило права захисту настільки, що справедливість розгляду справи в
цілому виявилася підірваною.
§53. Отже, мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції».
У нещодавній справі Kornev and Karpenko v. Ukraine (рішення від
21.10.2010) Європейський суд визнав порушення §3 (d) статті 6 Конвенції
у випадку, коли єдиний свідок обвинувачення — покупець в оперативній закупівлі наркотиків був включений в програму захисту свідка та не з’являвся
для допиту в національні суди навіть як анонімний свідок, а судові рішення
були обґрунтовані його письмовими показаннями, наданими на стадії досудового слідства:
55. …коли обвинувальний вирок виключно або у вирішальному ступеню ґрунтується на свідченнях, наданих особою, яку обвинувачений не мав
можливості допитати або під час розслідування або в ході судового розгляду,
права захисту були обмежені до того ступеню, який є несумісним с гарантіями, передбаченими статтею 6…
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56. Суд зауважує, що у цій справі головний свідок обвинувачення був
включений в програму захисту свідка та зовсім не з’являвся перед національними судами. Він не вважає необхідним досліджувати доводи заявника про
те, що захист свідка був невиправданим, оскільки він знав дійсні персональні
дані свідка Щ. Важливо те, що її свідчення були важливими у спірному провадженні, оскільки вона була єдиною особою, яка безпосередньо приймала
участь в покупці наркотиків від першого заявника та могла б свідчити про те,
що він продав їй ці наркотики… Він [Суд — прим. авт.] зауважує, що заявникові та його адвокату не була надана можливість зробити перехресний допит
цього свідка на жодній стадії провадження, навіть як анонімного свідка, та що
національні суди самі обґрунтовували свої висновки у справі її письмовими
показаннями, наданими на стадії досудового слідства. Більш того, влада не
зробила заяв, що була необхідність урівноважити інтереси різних зацікавлених осіб, зокрема свідка Щ.
57. Суд не переконаний, що заявнику було надано адекватну відповідну
можливість заперечувати проти показань, якими був обґрунтований обвинувальний вирок. Відповідно, було порушена §3 (d) статті 6 Конвенції».

13.7. Відмова у призначенні альтернативної експертизи
У справі Stoimenov v. the Former Yugoslav Republic of Macedonia Європейський суд визнав порушення принципу справедливості судового розгляду у випадку, коли для визначення властивостей концентрату макової соломки Науково-судовим бюро Міністерства внутрішніх справ було проведено
дві судово-хімічні експертизи, наразі національні суди відмовили заявнику
в проведенні альтернативної експертизи фахівцями іншого експертного
закладу:
«39. Далі Суд звертає увагу, що не суд призначав Бюро провести дослідження макового екстракту… Саме Міністерство спочатку склало експертний
висновок за своєю власною ініціативою в обґрунтування обвинувачення
у вчиненні злочину, який був посланий прокурору. Відповідно, Бюро не може
бути визнане експертом, призначеним судом.
40. …Зважаючи на конкретні обставини справи, наявність яких наводить на думку, що висновок, представлений Бюро, був більш схожий на доказ
проти заявника, який був використаний обвинувальними властями, ніж «нейтральним» та «незалежним» висновком експерта.
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42. Суд робить висновок, що у цій справі цей принцип [рівності сторін —
прим. авт.] не був дотриманий, оскільки кількаразові клопотання заявника
про призначення альтернативної експертизи були відхилені. На додаток він
зазначає, що були наявними певні аргументи щодо якості макового екстракту. Щодо цього він вважає таким, що заслуговує на увагу те, що апеляційний
суд зробив припущення, не засноване на цьому висновку експерта… Оскільки заявникові не булла надана можливість спростувати висновок Бюро
як доказ, представлений прокурором, Суд вважає, що він був позбавлений
можливості пропонувати аргументи на свій захист на тих же умовах, що і обвинувачення.
43. Відповідно, Суд робить висновок, що було порушення §1 статті 6 Конвенції».
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РОЗДІЛ 14
Питання провокації злочинів
Питання провокації злочинів у справах з незаконного обігу наркотичних
засобів були предметом розгляду Європейського суду в численних справах
за скаргами до нього щодо порушення передбаченого статтею 6 Європейської конвенції права на справедливий судовий розгляд справи. На відміну від
національних судів Європейський суд визнав порушення статті 6 Конвенції в
своїх рішеннях по багатьох справах за скаргами на провокацію злочину. Хоча
звернення до Європейського суду у справах цієї категорії, розглядаються щодо дотримання положень статті 6 Конвенції, але, враховуючи те, що скарги на
провокацію злочинів дуже часто заявляються у справах про злочини із збуту
наркотичних засобів або психотропних речовин, цьому питанню присвячений окремий розділ цих Рекомендацій.
Нижче наведені витяги із деяких рішень Європейського суду у таких
справах, які можуть бути використані стороною захисту для доведення факту провокації злочину, зокрема, у справах, в яких використовувалась оперативна закупівля заборонених речовин.
У справі Teixeira de Castro v. Portugal (Тейксейра де Кастро проти Португалії, рішення від 9 червня 1998 р.), §36), були викладені основні правової позиції Суду щодо питання провокації злочинів з боку поліції, в якому зазначено:
«33. Комісія зважує, що злочин був вчинений, та заявник засуджений до
покарання, якє є надзвичайно, якщо не винятково, суворим, внаслідок дій
офіцерів поліції. Ці офіцери, таким чином, спровокували кримінальну діяльність, яка в іншому випадку могла і не мати місце. Така ситуація непоправно
вплинула на справедливість провадження у справі».
36. Загальні вимоги справедливості, втілені в статті 6, застосовуються до
всіх процедур щодо всіх типів кримінальних справ, від найпростіших до найскладніших».
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Пізніше Європейський суд постійно притримувався думки про заборону провокації злочинів, наприклад, у зазначеній вище справі Khudobin
v. Russia, (Худобін проти Росії, рішення від 26.10.2006, §128): «…використання
негласних агентів має бути обмеженим; поліція може діяти негласно, але не
провокувати…»
Думка Суду, виходячи із права обвинуваченого на справедливий судовий розгляд, щодо неможливості використання доказів, отриманих в результаті підбурення поліції, висловлена в багатьох його рішеннях, серед яких
нещодавнє рішення у зазначеній вище справі Bannikova v. Russia, §34, а також у справах, Malininas v. Lithuania (Малінінас проти Литви, рішення від
01.10.2008 р.), §54) та ін.
У зазначених вище справах Ramanauskas v. Lithuania, §54, а також
Vanyan v. Russia, §46, Суд підтвердив висловлену ним у справі Teixeira de
Castro v. Portugal думку про те, що «суспільний інтерес не може виправдати використання доказів, отриманих в результаті підбурення з боку поліції,
оскільки в такому разі обвинувачений міг би підлягати ризику напевно бути
позбавленим права на справедливий судовий розгляд від самого його початку». А  у справі Malininas v. Lithuania, §34, Суд зазначив також, що «його
функція за § 1 статті 6 — переглядати якість оцінки національних судів щодо
стверджувальної провокації злочину та впевнюватися, що вони адекватно
забезпечують права обвинуваченого на захист, зокрема право на змагальну
процедуру та рівність сторін».
У справі Ramanauskas v. Lithuania, §54, Європейський суд висловив думку, що «використання негласних агентів може бути дозволене за умови, якщо
воно підлягає чітким обмеженням та гарантіям», при цьому у справі Teixeira
de Castro v. Portugal, §36 він зауважив, що такі «гарантії мають бути забезпечені навіть у справах з боротьби проти торгівлі наркотиками».
У справі Teixeira de Castro v. Portugal (§38) Суд визнав порушення §1
статті 6 Конвенції за наступних обставин:
«…Уряд не заперечував, що втручання офіцерів мало місце як частина
діяльності проти незаконного обігу наркотиків, що здійснювалась за розпорядженням та під наглядом судді. Не виявлено того, щоб компетентні органи мали розумні підстави підозрювати пана Тейксейра де Кастро в порушенні правил обігу наркотиків, навпроти, він раніше ніколи не притягався
до кримінальної відповідальності та ніколи не перебував під слідством. Дійсно, він не був відомим офіцерам поліції, які вступили з ним в контакт лише
через посередництво V. S. та F. O… До того ж наркотики не були знайдені
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в його помешканні, він отримав їх від третьої особи, яка в свою чергу, отримала їх від іншої особи… Також в рішенні Верховного Суду … не зазначено,
що під час арешту заявник володів кількістю наркотиків більшою ніж запитали офіцери поліції, тобто існуючу за межами тієї, на володіння якою він
був спровокований поліцією. Відсутні докази в обґрунтування аргументів
Уряду, що заявник був попередньо схильний до вчинення злочину. За цих
обставин необхідний висновок є таким, що два офіцера поліції не обмежили себе розслідуванням кримінальної діяльності пана Тейксейра де Кастро
у відповідній пасивній манері, а застосували втручання з провокуванням
вчинення злочину.
Нарешті, Суд зауважує, що в своїх рішеннях національні суди зазначили,
що заявник був засуджений, головним чином, на підставі тверджень цих офіцерів поліції.
Зважаючи на всі ці міркування, Суд робить висновок, що дії двох офіцерів
поліції здійснювались за межами їх діяльності як негласних агентів, тому що
вони підбурили скоєння злочину, та немає жодних підстав припустити, що
без їхнього втручання він був би скоєний.
Це втручання та його використання у кримінальному провадженні, що
оскаржується, означає, що з самого його початку заявник був позбавлений
права на справедливий судовий розгляд».
Пізніше Європейський суд підтримав свою позицію щодо необхідності
обмеження з боку поліції розслідування кримінальної діяльності у відповідній пасивній манері, без застосування втручання з провокуванням вчинення
злочину у багатьох справах, зокрема, справі Vanyan v. Russia, §49, п. 13.3.1 цих
Рекомендацій) справі V. v. Finland, §69), Ramanauskas v. Lithuania, §56.
У справі Vanyan v. Russia, §47 Суд повторив зроблений ним у справі
Teixeira de Castro v. Portugal висновок про необхідність, з огляду на обов’язок
дотримання справедливого судового розгляду, провокації злочину:
«Коли діяльність негласних агентів має ознаки підбурення до вчинення
злочину, та немає жодних підстав припустити, що без їхнього втручання він
був би скоєний, вона здійснюється поза межами діяльності негласних агентів та може розглядатися як провокація. Це втручання та його використання
у кримінальному провадженні може мати результатом те, що справедливість
судового розгляду є непоправно порушеною…»
В наступних справах наведені витяги із практики Європейського суду,
з яких можна взяти приклади типових ситуацій, за конкретних обставин яких
Суд визнав порушення статті 6 Конвенції внаслідок провокації злочину.
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У зазначеній вище справі Edwards and Lewis v. the United Kingdom
Європейський суд визнав порушення статті 6 Конвенції у випадку, коли національні суди відмовили стороні захисту у розкритті матеріалів, внаслідок
чого для заявника та його захисника було неможливим сповна довести випадок підбурювання, а також відмовили у виключенні частини доказів із справи,
як отриманих за допомогою провокації злочину:
«19. До початку судового розгляду справи обвинувачення повідомило
захист, що було завчасно зроблено ex parte подання про приховування важливих доказів… Суддя…, який розглядав ці матеріали за відсутності захисту,
вирішив, що вони не могли б сприяти захисту та що є дійсний суспільний інтерес для їх приховування. Ця постанова була згодом переглянута суддею першої інстанції, який мав нагоду ознайомитись із документом, підготовленим
захистом, в якому окреслені аспекти справи, так як і усні пояснення захисника. В ході провадження в Палаті Уряд вперше розкрив, що матеріал, представлений перед суддею першої інстанції, містив інформацію, яка показувала, що
заявник був причетний до постачання героїну до початку негласної операції.
Предмет обговорення звільнення доказів від розкриття на підставі суспільного інтересу не був розкритий заявнику під час провадження в національних
інстанціях, як першій, так і апеляційній. Суддя першої інстанції, який керувався позицією, викладеною апеляційним судом…, вирішив, що спірні докази не
могли б сприяти захисту та знайшов підстави дійсного суспільного інтересу
на користь нерозкриття.
20. Дотримуючись правила розкриття, захист на підставі статті 78 Закону про поліцейські та кримінальні докази 1984 року… зробив клопотання до
судді першої інстанції про виключення доказів Грехема на тій підставі, що заявник був спровокований до вчинення злочину. Ці аргументи були відхилені.
Суддя вирішив, що в ході ex parte розгляду подання він не чув та не бачив
матеріалів, які могли б сприяти захисту в його аргументації, що цей доказ мав
бути виключений за статтею 78 на підставі провокації злочину. Він продовжив, що якби він побачив або прослухав будь-який такий матеріал, він би постановив про його розкриття.
22. …апеляційний суд сам дослідив нерозкриті докази, зазначив, що «кожен із нас дійшов максимально ясної думки, що ніщо в прихованих документах не могло б сприяти захисту під час судового розгляду, а в дійсності, зовсім
навпаки».
46. …у цій справі уявляється, що нерозкриті докази мали або могли мати
відношення до питання факту, встановленого суддею першої інстанції. Кожен
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із заявників скаржився, що він був втягнутий у скоєння злочину одним чи більше негласними офіцерами поліції або інформаторами, та просили цього суддю розглянути питання щодо виключення цих доказів обвинувачення з цієї
підстави. Для визначення того, чи дійсно обвинувачений став жертвою неналежного підбурювання з боку поліції, суддя мав дослідити численні фактори,
включаючи підстави цієї поліцейської діяльності, характер та межі участі поліції
в цьому злочині та характер будь-якого підбурювання або тиску, застосованого поліцією… Якби захист мав можливість переконати суддю, що поліція діяла неналежним чином, обвинувачення в дійсності могло б бути закрито. Дані
заяви, таким чином, мали вирішальне значення для судового розгляду справ
заявників, а суспільний інтерес у звільненні доказів [від розкриття — прим.
авт.] міг мати відношення до обставин, пов’язаних з цими заявами.
Незважаючи на це, заявникам було відмовлено у доступі до цих доказів.
Таким чином, для представників захисту було неможливим сповна довести
випадок підбурювання…
Зокрема, у справі пана Едвардса Уряд розкрив Європейському суду, що
докази, представлені судді першої інстанції та апеляційному суду у формі
ex parte слухань, включали матеріали, в яких є відомості, що пан Едвардс був
причетний до операцій з наркотиками до подій, які призвели до його арешту та
обвинуваченню. Протягом кримінального провадження заявник та його представник не були поінформовані про зміст нерозкритих доказів та, таким чином,
були позбавлені можливості заперечувати цьому твердженню, яке ймовірно,
мало безпосереднє відношення до висновків цих суддів, що заявник не був
обвинувачений у вчиненні «створеного державою злочину»… У справі пана
Льюіса інформація про характер нерозкритого матеріалу не була надана, але
ймовірно, що це також зашкодило твердженням заявника про провокацію.
За таких обставин Суд не може вважати, що процедура, застосована для
визначення питань розкриття доказів та провокації, відповідала вимогам
змагальності провадження та рівності сторін або включали адекватні гарантії для захисту інтересів обвинуваченого. Відповідно, у цій справі мало місце
порушення §1 статті 6 Конвенції».
У справі Vanyan v. Russia, §49, Європейський суд визнав порушення права на справедливий судовий розгляд внаслідок провокації злочину при проведенні оперативної закупівлі наркотиків за відсутності підстав підозрювати
заявника у збуті наркотиків до втручання агентів поліції:
«Суд …звертає увагу, що OZ діяла за вказівками поліції. Вона погодилась прийняти участь в «оперативній закупівлі» наркотиків з метою викриття
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заявника у торгівлі наркотиками та попросила його придбати наркотики для
неї. Відсутні докази того, що до втручання OZ поліція мала підстави підозрювати заявника у збуті наркотиків. Само по собі надане суду першої інстанції
твердження поліції про те, що вони мали інформацію щодо причетності заявника до торгівлі наркотиками, яке не виглядає таким, що було ретельно перевірено судом, не може бути взятим до уваги. Поліція не обмежила себе розслідуванням кримінальної діяльності заявника у відповідній пасивній манері.
Немає жодних підстав припустити, що без зазначеного вище втручання OZ
він був би скоєний. Таким чином, Суд робить висновок, що поліція спровокувала злочин з придбання наркотиків на прохання OZ. Засудження заявника за
співучасть у придбанні та зберіганні героїну, оскільки воно має відношення
до придбання наркотику для OZ, ґрунтувалося, головним чином, на доказах,
отриманих в результаті цієї поліцейської операції, в тому числі, показаннях
OZ та офіцерів поліції EF и MB. Таким чином, поліцейське втручання та використання отриманих внаслідок його доказів в обґрунтування кримінального
переслідування заявника невиправно порушило справедливість судового
розгляду.
50. Відповідно, було порушення §1 статті 6 Конвенції».
У справі Khudobin v. Russia Європейський суд дослідив низку обставин,
пов’язаних із скаргою на провокацію злочину, зокрема відсутність у заявника
попередньої кримінальної історії та фінансової вигоди від продажу наркотику, відсутність судового нагляду за проведенням оперативної закупівлі тощо,
та за відсутності відповідного аналізу національним судом цих обставин, що
могло б допомогти визначитись з питання наявності провокації злочину, визнав провадження у справі цілому несправедливим:
«129. …Суд підкреслює кількість особливостей цієї справи, зокрема той
факт, що втручання двох офіцерів не було частиною операції під судовим наглядом, а також те, що національні органи не мали розумних підстав для підозри заявника в попередній причетності до торгівлі наркотиками: він не мав
кримінальної історії, та не було ніяких підстав припускати, що він був схильний до участі в торгівлі наркотиками до того часу, коли поліція вступила з ним
в контакт (там само, §§37–38).
130. Подібно до цього у нещодавній справі Ваньян проти Росії (№ 53203/99,
15 грудня 2005, §§45–50), Суд визнав порушення §1 статті 6, що виникло із удаваної закупівлі наркотиків, яка була рівносильна провокації, та незважаючи
на те, що була проведена приватною особою, яка діяла як негласний агент,
тим не менше була організована та відбувалася під наглядом поліції.
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132. В своїх аргументах Уряд висловив думку, що питання про попередню причетність заявника до торгівлі наркотиками не мало відношення до мети його кримінального переслідування, яке мало наслідком його засудження. Той факт, що ця поліцейська операція була задокументована зазначеним
належним способом, робить її законною, відповідно, наступне провадження
у справі було справедливим.
133. Проте Суд не може прийняти цей аргумент. Внутрішнє законодавство не може дозволити використання доказів, отриманих в результаті підбурення з боку агентів Держави. Якщо це так, внутрішнє законодавство в цьому
відношенні не відповідає принципу «справедливого судового розгляду», як
це інтерпретовано у справі Тексейра та наступних.
134. По-друге, Суд зазначає, що заявник не мав попередньої кримінальної історії до його арешту в 1998 році. Інформація про те, що заявник попередньо був причетний до торгівлі наркотиками, надійшла від одного джерела, так званого Т., поліцейського інформатора. Проте неясно, чому Т. вирішила співпрацювати з поліцією. Надалі вона стверджувала під час судового
слухання, що вона контактувала із заявником тому, що на той час вона не
знала, де ще могла б достати героїн. Заявник не отримав будь-якої фінансової
вигоди від покупки героїну у Г. та передачі його Т. М. надав свідчення, що він
ніколи раніше не купував героїн у заявника. Ці елементи могли бути розумно
інтерпретовані як такі, що наводять до думки, що заявник не був продавцем
наркотиків, відомим поліції.
135. По-третє, Суд нагадує, що ясна та передбачена процедура для санкціонування заходів розслідування, також, як і до належного нагляду, має
бути застосована для забезпечення сумлінності органів влади та відповідності до законних правоохоронних цілей (див. Lüdi v. Switzerland, рішення від
15 червня 1992…). В цій справі поліцейська операція була дозволена простим
адміністративним рішенням органу, який пізніше проводив цю операцію. Як
виявляється із матеріалів цієї справи, текст цього рішення містить дуже мало
інформації щодо підстав та цілей запланованої «оперативної закупівлі». Більше того, ця операція не підлягала судовій перевірці або будь-якому іншому
наглядові. За відсутності всебічної системи контролю, яка супроводжує цю
операцію…, роль наступної перевірки судом, який розглядає справу по суті,
становиться критичною.
136. Суд зазначає, що лише три свідка, допитані в судовому засіданні, були Т., М. (друг заявника, який був присутній в момент арешту), та мати заявника. Поліцейський, який був причетний до «оперативної закупівлі», ніколи не
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допитувався судом, хоча захист клопотав, щоб він був заслуханий. Як і Г., який
продав героїн заявникові та був засуджений за це, не допитувався у цьому
провадженні. Нарешті, Суд особливо вражений тим фактом, що сам заявник
не був заслуханий судом щодо питання підбурення…
137. Таким чином, хоча у цій справі національний суд мав підстави припускати, що мала місце провокація злочину, він не проаналізував відповідні
фактичні та правові аспекти, які могли б надати допомогу у розрізненні провокації злочину від законних форм діяльності з розслідування. З цього випливає, що провадження, яке призвело до засудження заявника, не було «справедливим». Відповідно, було порушення §1 статті 6 Конвенції».
У справі V. v. Finland Суд визнав процедуру прийняття рішення по скарзі на провокацію злочину такою, яка не відповідала вимогам справедливості,
за обставин, коли, зокрема, замовлення на продаж наркотику було зроблено
поліцейським агентом із приміщення поліції, телефон заявника був під прослуховуванням, але заявникові не розкривався навіть сам факт цього, як і матеріали прослуховування «із міркувань суспільних інтересів», який, за думкою Суду,
стосувався суті фактів, дуже пов’язаних із стверджувальною провокацією.
«70. В цій справі необхідно визначити, діяли чи не діяли ці два офіцери
поліції поза межами їхньої діяльності як негласних агентів. Суд зазначає, що
втручання цих офіцерів поліції не було частиною діяльності, яка була призначена та здійснювалась під наглядом офісу прокурора. Також не було жодного законодавчого акту стосовно стимульованих операцій. До того ж поліція
не підозрювала, що заявник був торгівцем наркотиків; навпаки, він не мав
кримінальної історії, та відносно нього ніколи не розпочиналось попереднє розслідування. В дійсності він навіть не був відомий офіцерам поліції, які
увійшли у контакт з ним лише через посередника Н. Більш того, наркотиків
не було у заявника в домі, він отримав їх від третьої особи, яка, в свою чергу, отримала їх він інших осіб. Під час арешту заявник не мав при собі більше наркотиків ніж ту кількість, яку запросив Н. Суд має сумніви щодо того,
чи були переконливі докази на підтримку аргументів Уряду, що заявник під
час першого дзвінка в період тримання в поліції був попередньо схильний
до вчинення злочину, що розглядається. Незважаючи на те, що визнано те,
що заявник згодом, раніше в цьому році, допустив вчинення злочину з порушень правил обігу наркотиків, є важливим, що немає нічого, щоб б прямо
пов’язувало його із вчиненням цього злочину. Поліція мала слова Н., що заявник продав йому наркотики.
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72. Однак, у справі, подібній цій, для Суду є неможливим встановити із
достатнім ступенем упевненості, був заявник жертвою провокації всупереч
положенням статті 6 чи ні. Тому є причиною те, що релевантна інформація не
була розкрита органами розслідування… Таким чином, є важливим, щоб Суд
дослідив процедури, за допомогою яких заява про провокацію була вирішена в цій справі, щоб переконатися а тому, що права захисту були адекватно
захищені…
76. В цій справі поліція спочатку приховала від заявника, прокурора та
судів ту інформацію, що Н. перебував в поліцейському затриманні, коли він
зробив замовлення [наркотичного засобу — прим. авт.]…
Поліція, безсумнівно, перешкоджала спробам визначити ступінь, до якого вона була залучена у розслідування цієї справи, оскільки вона подала клопотання в районний суд … про постановлення наказу, що дозволив би їй не
розкривати заявнику, що його телефон був під прослуховуванням. Дозвіл не
інформувати заявника, що його телефон був під прослуховуванням, був наданий. Зважаючи на наведені міркування та обставини, за яких діяла поліція,
стає очевидним, що поліція мала небажання розкрити дійсний перебіг їхніх
дій, які могли мати наслідком вчинення заявником кримінального злочину.
Уявляється, що поліція надала районному суду … помилкове уявлення щодо
того, що заявник навіть не був обізнаний з тим, що його телефон був під прослуховуванням в цьому першому місці [в поліції — прим. авт.]…
77. Суд зазначає, що захист не був поінформований та йому не була
надана можливість представити відповідні документи та приймати участь
в процесі прийняття рішень настільки, наскільки це було можливо. Приховавши важливі факти, поліція позбавила заявника можливості перевірити
свої припущення та довести їхню правильність. Не було також підстав, із міркувань суспільних інтересів, не розкривати заявнику зняту з каналів зв’язку
інформацію, що відноситься до його телефону. Суд зазначає, зокрема, що цей
матеріал, який не був розкритий, стосується суті фактів, дуже пов’язаних із
стверджувальною провокацією.
79. Провадження в апеляційному суді не було адекватним, щоб виправити цей дефект, оскільки в суді першій інстанції не було можливості представити туди від імені заявника обґрунтовані аргументи, тому що заявник отримав
запитану інформацію лише після сплину відповідного часового обмеження
на подачу апеляції. Окрім цього, заявник стверджував, що отримана ним
інформація була невідповідною до тієї, яка була підтверджена телефонним
оператором…
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80. …Суд дійшов висновку, що процедура прийняття рішень не відповідала вимогам справедливості, оскільки для захисту не було можливим у відповідний час повноцінно доводити факт провокації».
У справі Ramanauskas V. Lithuania, (Раманаускас проти Литви, рішення
від 5 лютого 2008) Суд визнав порушення справедливості судового розгляду
внаслідок підбурення заявника до отримання хабара та неналежної перевірки такої скарги заявника судовими органами:
«56. У справі of Teixeira de Castro …Суд, таким чином, відхилив зроблену Португальським Урядом різницю між створенням кримінального наміру,
який був попередньо відсутній, та демонстрацією прихованого попереднього кримінального наміру.
57. Використовуючи той же самий критерій у рішенні по справі Ваньян…
Суд дійшов висновку про порушення §1 статті 6 Конвенції відносно оперативної закупівлі наркотиків, в якій він визначив підбурення. Хоча операція, що
розглядається, була здійснена приватною особою, яка діяла як таємний агент,
в дійсності вона була організована та проводилась під наглядом поліції.
60. Суд також залишається на позиції, що, коли обвинувачений стверджує, що він був підбурений до вчинення злочину, кримінальні суди мають
провести ретельне дослідження матеріалів справи, оскільки для того, щоб
судовий розгляд вважався справедливим в розумінні §1 статті 6 Конвенції, всі
докази, отримані в результаті підбурення з боку поліції, мають бути виключені. Це особливо вірно, коли така поліцейська операція має місце без достатнього правового підґрунтя або адекватних гарантій…
61. Нарешті, там, де інформація, надана органами обвинувачення, не
дає Суду можливості зробити висновок, чи був заявник суб’єктом підбурення з боку поліції, є необхідним, щоб Суд дослідив процедуру, за допомогою
якої заява про підбурення до вчинення злочину була розглянута у кожному
випадку, для того, щоб переконатись, що права захисту були адекватно захищені, зокрема права на змагальний судовий розгляд та рівність сторін…
62. Як випливає із доказів у цій справі, подання про санкціонування використання моделі імітації кримінальної поведінки разом із клопотанням про
звільнення від кримінальної відповідальності, були подані STT [оперативним
підрозділом кримінальної поліції — прим.авт.] 26 січня 1999 року, коли AZ вже
мав контакт із заявником через VS, та заявник, вочевидь, погодився зробити
спроби на виправдання третьої особи в обмін на хабар у 3 000 доларів США.
За аргументами Уряду ця послідовність подій показала, що VS та AZ діяли за
їхньою власною ініціативою без попереднього інформування органів влади.
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Шляхом санкціонування та здійснення моделі, як вони стверджували, органи
обвинувачення лише створили собі умови для визначення злочину, який заявник вже планував вчинити.
63. Суд не може прийняти такі аргументи. Національні органи не можуть виключити зі своєї відповідальності дії офіцерів поліції простим аргументуванням того, що хоча вони виконували поліцейські обов’язки, ці офіцери діяли «у приватній якості». Особливо важливим є те, що органи влади
зобов’язані взяти на себе відповідальність за початкову стадію цієї операції,
а саме, за дії, які здійснювались 27 січня 1999 року і мали місце за відсутності
будь-якої правової основи чи судового санкціонування. До того ж, наданням
дозволу на використання цієї моделі та звільненням AZ від кримінальної відповідальності, органи влади «пост фактум» легітимували попередню стадію
та зробили можливим використання її результатів.
64. Окрім цього, немає задовільного пояснення щодо причин або особистих мотивів, які б могли привести AZ до контактування із заявником за його власною ініціативою без надання цього факту до уваги його керівництва,
або чому він не був притягнутий до кримінальної відповідальності за його дії
впродовж цієї початкової стадії. В цій частині Уряд просто посилався на той
факт, що всі відповідні документи були знищені.
65. З цього випливає, що відповідальність литовської влади була зв’язана
обов’язком за Конвенцією за дії AZ та VS до санкціонування цієї моделі. Визнання протилежного могло б відкрити шлях до зловживань та свавілля за
допомогою дозволювання обходу проголошених принципів через «приватизацію» підбурювання до вчинення злочину з боку поліції.
66. Таким чином, Суд має дослідити, чи склали дії, що оскаржені заявником і мали відношення до органів влади, підбурення до вчинення злочину,
яке заборонене статтею 6.
67. Щоб переконатись в тому, чи обмежили AZ та VS «розслідуванням
кримінальної діяльності у відповідній пасивній манері», Суд має взяти до уваги наступні міркування. По-перше, немає доказів того, що заявник раніше
скоював будь-які злочини, зокрема такі, що мають відношення до корупції.
По-друге, як це випливає із записів телефонних переговорів, всі зустрічі між
заявником та AZ мали місце за ініціативою останнього, і цей факт суперечить
аргументації Уряду, що органи влади не піддавали заявника будь-якому тиску або погрозам. Навпаки, внаслідок контактам, встановленим за ініціативою
AZ та VS, уявляється, що заявник піддавався очевидному спонуканню з їхнього боку до вчинення кримінальних актів, хоча не було жодних об’єктивних

199

Практика захисту у кримінальних справах з обігу наркотиків

доказів, інших ніж чутки, припускати, що він мав намір приймати участь
в такій діяльності.
68. Ці міркування є достатніми для Суду, щоб дійти висновку, що дії осіб,
що є предметом розгляду, відбувалися за межами звичайного пасивного розслідування існуючої кримінальної діяльності.
69. Стаття 6 дотримується лише тоді, коли заявник мав ефективну можливість ставити питання про підбурення до вчинення злочину впродовж судового розгляду шляхом заперечення або іншим шляхом. Відтак, недостатньо для цих цілей, всупереч тому, що стверджує Уряд, щоб були дотримані
загальні гарантії, такі, як рівність сторін або право на захист.
70. За умови, що твердження обвинуваченого не є цілком неправдоподібними, тягар доведення того, що не було підбурення до вчинення злочину, покладений на обвинувачення. За відсутності жодних таких доказів,
дослідження цих обставин справи та здійснення необхідних кроків для встановлення істини щодо визначення того, чи мало місце будь-яке підбурення
до вчинення злочину, є завданням судової влади. Якщо вони визначили, що
таке мало місце, вони мали зробити висновки щодо їх відповідності до Конвенції…
71. Суд зауважує, що протягом всього провадження у справі заявник
стверджував, що він був спровокований до вчинення цього злочину. Відповідно, національні орган та суди мали, щонайменше, провести ретельну
перевірку, як до того ж, рекомендував Конституційний Суд в своєму рішенні
від 8 травня 2000 року, — чи не вийшли органи кримінального переслідування за межі, дозволені моделлю імітації кримінальної поведінки…, іншими
словами, чи провокували вони вчинення кримінального акту або ні. З цією
метою вони мали з’ясувати, зокрема, підстави для застосування цієї операції,
межі втручання поліції у цей злочин та характер будь-якого спонукання або
тиску, якому піддавався заявник. Це було особливо важливим, зважаючи на
той факт, що VS, який спочатку познайомив AZ із заявником та який, уявляється, відіграв важливу роль у подіях, що призвели до давання хабара, ніколи не
викликався в якості свідка у справі внаслідок неможливості установити місце його перебування. Заявнику мала була бути надана можливість доводити
свою позицію на кожному з цих питань.
72. Однак, національні органи заперечували, що мала місце будь-яка
провокація з боку поліції, та не вжили для цього на судовому рівні кроків
для проведення серйозної перевірки тверджень заявника. Більш конкретно,
вони не зробили будь-якої спроби з’ясувати роль дійових осіб у цій справі,
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включаючи причини для приватної ініціативи AZ на підготовчій стадії, незважаючи на те, що засудження заявника базувалося на доказах, отриманих
в результаті провокації з боку поліції, яку він оскаржив. Дійсно, Верховний
Суд визнав, що немає потреби виключати такі докази, оскільки вони підтримують вину заявника, яку він сам визнав. Оскільки його вина була встановлена, питання, чи мав місце будь-який зовнішній вплив на його намір скоїти
злочин став таким, що не стосується справи.
73. На завершення, пам’ятаючи про важливість та труднощі задачі з розслідування злочинів, враховуючи викладене вище, Суд вважає, що дії AZ та
AZ негласних агентів — [прим.авт.] мали наслідком підбурення заявника до
скоєння злочину, за який він був засуджений, та що немає ознак, що цей злочин був би вчинений за відсутності цього впливу. З огляду на такий вплив та
його використання в спірному кримінальному провадженні судовий розгляд
справи заявника був позбавлений справедливості, яка вимагається статтею
6 Конвенції.
74. Таким чином, мало місце порушення пар. 1 статті 6 Конвенції».
У справі Malininas v. Lithuania, §34, Суд навіть за наявності попередньої
кримінальної історії заявника, але відсутності попередньої причетності до
торгівлі наркотиками, визнав факт підбурення до вчинення злочину з боку
поліції, в т. ч. шляхом пропонування значної суми грошей:
«36. Немає доказів того, що заявник раніше вчинював будь-які злочини
з наркотиками. Також Суду не було представлено об’єктивних, перевірених
судовим порядком матеріалів для демонстрації, що органи влади мали розумні підстави підозрювати заявника в операціях з наркотиками або був попередньо схильний скоїти такий злочин до того, як офіцер V. вступив з ним
в контакт. Уряд не заперечує того, що заявник мав попередню кримінальну
історію, але під час судового розгляду по першій інстанції не були представлені докази на доведення його попередньої причетності до такої незаконної
торгівлі. Зокрема, уявляється, що модель імітації кримінальної поведінки не
була цілком розкрита заявнику в судовому засіданні, зокрема, щодо стверджувальної підозри на попередню поведінку заявника… Цей релевантний
доказ таким чином, не був представлений у відкритому судовому засіданні
перед судом першої інстанції чи перевірений у змагальній манері.
37. Суд відзначає, що саме офіцер V. взяв на себе ініціативу, коли він першим звернувся до заявника, спитавши, чи може той придбати заборонені
наркотики. Згодом заявник запропонував доставити їх сам. В ході цієї домовленості заявнику була запропонована значна сума грошей — 3 000 доларів
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США за доставляння великої кількості наркотиків. Це явно демонструє спонукання дістати цей товар. Суд першої інстанції встановив визначальну роль, яку
зіграла поліція… Ці елементи у даній справі, за думкою Суду, розширили роль
поліції за її межі як негласних агентів до такої як «агентів — провокаторів».
Вони не просто «приєдналися» до злочину, що відбувався, вони спонукали до
нього. Неминучий висновок із цих обставин є таким, що поліція не обмежила
себе розслідуванням кримінальної діяльності у відповідній пасивній манері,
а продемонструвала вплив з провокуванням вчинення злочину.
39. Відповідно, мало місце порушення §1 статті 6 Конвенції».
У справі Constantin and Stoian v. Romania (Константин та Стоян проти Румунії, рішення від 29.09.2009 р.) Європейський суд визнав порушення §1
статті 6, в якій національний суд першої інстанції виправдав заявників, визнавши провокацію злочину з боку поліції, після чого апеляційний суд скасував це рішення та засудив заявників за збут наркотиків без безпосереднього
дослідження доказів:
«51.Перший заявник повторював, що він був поінформований з самого
початку негласної операції, та йому було запропоновано допомогти «схопити» другого заявника на місці злочину. З цієї точки зору Алекс 1 діяв як агентпровокатор та використовував два грами героїну для «підставлення» заявника. Він звернув увагу, що суди не мали можливості визначити, що трапилось
з цим героїном. Нарешті, він стверджував, що йому було надане легальне
право на володіння метадоном в цей період часу.
54. …Суд також зазначив, що його функція за §1 статті 6 є не визначення того, чи були окремі докази отримані незаконно, а скоріше з’ясувати, чи
призвела така «незаконність» до порушення інших прав, захищених Конвенцією; таким чином, він мав перевірити якість оцінки національними судами
стверджувальної провокації злочину та пересвідчитись, що вони достатньою
мірою забезпечили права обвинувачених на захист, зокрема права на змагальну процедуру та рівність сторін…
55 Щоб визначити, обмежила себе чи ні таємна поліція «розслідуванням кримінальної діяльності у відповідній пасивній манері» у цій справі (див.
справу Ramanauskas…), Суд має взяти до уваги наступні міркування. Нічого
в минулому заявника не каже про його схильність до торгівлі наркотиків. Суд
зауважує, що прокурор не надав деталі і не посилався на будь-які об’єктивні
докази щодо стверджувальної протизаконної поведінки заявника в його
рішенні розпочати кримінальне переслідування. Більш того, героїн не був
знайдений ні при першому заявникові, ні у помешканні другого заявника…
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56. Суд також зазначає, що сторони надали різну інтерпретацію подій…
Відповідно до Уряду, перший заявник погодився бути посередником між негласним агентом, з дійсністю особи якого він був обізнаний, та другим заявником, та що наркотики, знайдені в автомобілі цього агента, були результатом
цієї угоди. Проте перший заявник, який заявляє про підбурення з боку поліції,
стверджував, що він був поінформований про цю приховану операцію, в той
час як другий заявник заявив, що він прийняв гроші внаслідок введення його в оману; обидва заявники стверджували, що два грами героїну, знайдені
поліцією, були тими самими, що були видані з офісу прокурора для цієї прихованої операції.
57. У світлі цих розбіжностей та незважаючи на свою допоміжну роль
в оцінюванні доказів, Суд має дослідити, чи мав заявник можливість ефективно порушити питання про провокацію злочину (див. справи Ramanauskas,
§§ 60–61, та Malininas, §34…).
58. Суд першої інстанції зробив висновок, що докази, отримані від заявників, негласного агенту та свідків підтвердили, що мало місце підбурення
з боку поліції, та, за цією підставою виправдав заявників.
59. Проте спираючись на ті ж самі докази, апеляційний суд скасував це
рішення та засудив заявників за збут наркотиків. Роблячи це, апеляційний суд
не допитав осіб, які викликались до прокурора та окружного суду. Він вирішив надати перевагу доказам, отриманим прокурором та дійшов висновку,
що докази, надані суду першої інстанції, були неправдивими.
60. Суд повторює, що коли апеляційний суд вдається до перегляду справи щодо фактів та питань права та робить повну оцінку питання винуватості
або невинуватості заявника, як це було в цій справі, це не може бути, з точки
зору справедливого судового розгляду, належним чином визначено без безпосереднього дослідження доказів, наданих особисто заявником, коли він чи
вона стверджують про те, що дія, що, як стверджується, утворює кримінальний злочин, не була б вчинена… Апеляційний суд в цій справі, не розглянув
жодних доказів, не враховуючи безпосереднє опитування заявника по суті
обвинувачення; та обставина, що заявник не заявив спеціальне клопотання
про отримання апеляційним судом додаткових доказів, як зазначає Уряд, не
перешкоджало цьому суду вжити позитивних заходів з цією метою… Так само, останнє звернення заявника до суду не може розглядатись як рівне їхньо
му праву бути вислуханим судом під час судового розгляду по суті.
61. Окрім цього, незважаючи на той факт, що в абстракції докази, надані
свідком під присягою у відкритому суді, не можуть розглядатися як такі, що
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завжди мають перевагу перед іншими показаннями, зробленими тим самим
свідком під час кримінального провадження, навіть коли вони обидва є суперечливими…, Суд не переконаний аргументацією висновків, наданою апеляційним судом, в обґрунтування надання переваги показанням, отриманим
прокурором. Він зазначає, зокрема, що ці сумніви, висловлені апеляційним
судом стосовно недостатньої правдивості свідків, не підтримувались висновками слідчих з цього питання. Той факт, що заявники були вислухані судом
першої інстанції та мали можливість допитати свідків на цій стадії кримінального провадження, не змінює переконання Суду з цього питання.
62. Нарешті, Суд, на відміну від Уряду, не переконаний відповіддю органів влади, зокрема судів, даним на заяву про підбурення з боку поліції (див.
справу Ramanauskas, … §61). Знав чи ні перший заявник про поліцейську операцію та був чи ні другий заявник введений в оману при прийманні грошей,
обставини справи показують, що за відсутності прямого звернення агента
щодо купівлі наркотиків не відбувся б жоден із цих випадків…
63. Суд вважає, що апеляційний суд не дослідив належним чином зміну
позиції першого заявника, взявши до уваги без наступного пояснення того,
що він відмовився перед цими судами визнати свою причетність до цього
збуту наркотиків.
64. На завершення, маючи на увазі важливість та труднощі питання агентів з розслідування, Суд вважає, беручи до уваги зазначене вище те, що дії
негласних офіцерів поліції та особи, яка співробітничала з ними, мали наслідком підбурення заявників до вчинення цього злочину, за який вони були засуджені, вийшли за межі простого пасивного розслідування існуючої кримінальної діяльності, та що національні суди не дослідили в достатній мірі заяву
про провокацію злочину. З цих причин судовий розгляд справи заявників був
позбавлений справедливості, що вимагається статтею 6.
Відповідно, було порушення §1 статті 6 Конвенції в цьому аспекті».
У справі Bannikova v. Russia заявниця стверджувала, що: «…продаж
канабісу, який призвів до її засудження, був ініційований агентами ФСБ, які
переслідували її з проханням знайти та продати наркотик, та що вона ніколи
раніше не вчиняла злочини із збуту наркотиків та не вчинила б так без їхнього
втручання» (§26 рішення), а також, що: «…питання про провокацію не було
належним чином досліджене в ході національних процедур» (§27 рішення).
У рішенні по цій справі Суд детально виклав свою позицію щодо обсягу
та послідовності перевірки заяв про провокацію злочинів:
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«36. Для розрізнення провокації злочину від допустимої поведінки Суд
розробив наступні критерії:

• (i) матеріально-правовий критерій підбурення
37. В разі, коли Суд має справу із заявою про провокацію злочину, він має
намагатись, як перший крок, визначити, чи був би злочин вчинений без втручання з боку органів влади. Це визначення наведене в рішенні Суду у справі
Ramanauskas v. Lithveniya:
«Підбурення поліції відбувається, коли причетні офіцери — будь-то
співробітники правоохоронних органів чи особи, які діють за їхніми інструкціями — не обмежують себе розслідуванням кримінальної діяльності у відповідній пасивній манері, але й застосовують таке втручання на суб’єкта, щоб
спровокувати його на скоєння злочину, який би в іншому випадку міг би не
бути вчинений, для того, щоб зробити можливим установити злочин, тобто
забезпечити докази та розпочати кримінальне переслідування…»
38. Визначаючи, чи було розслідування «відповідно пасивним», Суд мав
досліджувати підстави, якими обґрунтовані негласні операції, та поведінку
органів влади під час їх виконання. Суд буде ґрунтуватись на тому, чи була
об’єктивна підозра, що заявниця була причетна до злочинної діяльності або
була схильна до скоєння кримінального злочину.
40. …Органи влади повинні бути здатними продемонструвати на будьякій стадії провадження, що вони мали достатні підстави для застосування
негласних операцій…
41. Щодо минулих судимостей причетної особи, Суд визначився, що навіть якщо заявник має минулі кримінальні судимості, це само по собі не є показником триваючої кримінальної діяльності…
42. На доповнення до зазначеного вище, наступне, в залежності від обставин конкретної справи, також може розглядатись як ознака попередньої
кримінальної активності або наміру: демонстрація заявником обізнаності із
існуючими цінами на наркотики та здатність придбати наркотики за зниженими цінами…
43. Щільно пов’язаним з критерієм об’єктивної підозри є питання моменту, в який органи влади розпочали негласні операції, тобто чи негласні агенти
лише «приєдналися» до кримінальних актів або спровокували їх.
44. Цей критерій використовувався у багатьох справах, де поліція була
втягнута лише після звернення до неї приватної особи, причому, важливо, не
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особою, яка співпрацює з поліцією, або інформатором, за наявності інформації, яка вказує на те, що заявник вже розпочав кримінальну діяльність.
47. При проведенні межі між законним проникненням негласного агента
та провокацією злочину Суд буде досліджувати питання, чи підлягала заявниця тиску вчинити злочин. Було визначено, що відмова органів розслідування
від пасивної позиції пов’язана з такою поведінкою, як проява ініціативи в контактуванні із заявником, поновлення пропозиції, незважаючи на його початкову відмову, наполегливі спонукання, підвищення ціни вище середньої… або
звертання до співчуття заявника з посиланням на синдром абстиненції…
48. Застосовуючи вищенаведені критерії, Суд покладає тягар доведення
на органи влади. З цією метою він вирішив, що: «на обвинувачення покладається довести що не було провокації злочину, за умови, що це твердження
обвинуваченого не є цілком неправдоподібним… На практиці може бути передбачено запобігання звільненню органів влади від цього тягаря за відсутності формального дозволу та нагляду над такою негласною діяльністю.
49. У справах проти Росії (Russia (Vanyan …, §§46 and 47, та Khudobin…,
§135) для виправдання засобів розслідування Суд також наголошував на необхідності ясної та передбачуваної процедури, як і на їхньому належному наглядові. В останній справі Суд, зокрема зауважив, що поліцейська операція
була санкціонована простим адміністративним рішенням органу, який пізніше здійснював цю операцію; це рішення містило дуже мало інформації стосовно підстав та мети запланованої оперативної закупівлі, та що ця операція
не підлягала судовому контролю або будь-якому іншому нагляду…
50. Щодо здійснення контролю органів влади над негласними операціями, Суд вирішив, що судовий нагляд мав би бути найбільш відповідним засобом, з адекватними процедурами та гарантіями інших можливих для використання засобів, таких, як прокурорський нагляд.

• (ii) Процедура, за допомогою якої має бути вирішена заява про
провокацію злочину

51. З можливими виключеннями із справи Teixeira de Castro…, в якій Суд
визнав достатніми підставами для доведення провокації злочину на основі
лише матеріально правового тесту, як загальне правило, Суд буде також досліджувати спосіб, яким національні суди розглядали заяву заявника про підбурення. Фактично, відповідно до прецедентної практики на теперішній час,
Суд розглядає процедурний аспект як необхідну частину перевірки скарги на
провокацію злочину за допомогою агентів…
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52. Крім того, у справах, в яких недостатність інформації або суперечлива інтерпретація подій сторонами, позбавляє Суд можливості встановлення
з достатнім ступенем впевненості того, чи піддавався заявник підбуренню
з боку поліції, процедурний аспект стає вирішальним…
53. При дослідженні процедури, якої дотримувались національні суди, Суд
бере до уваги можливий результат успішної заяви про провокацію злочину.
54. Як відправний пункт, Суд повинен бути переконаний у здатності національних судів розглядати таку скаргу у спосіб, сумісний з правом на справедливе слухання. Він, таким чином, має перевірити, чи становить за національним правом аргументована скарга на провокацію злочину самостійну
версію захисту, або дає підстави для виключення доказів, або призводить до
інших подібних наслідків.
У справі Ramanauskas… Суд визнав наступне:
«69. Стаття 6 Конвенції дотримується лише тоді, коли заявник мав можливість ефективно ставити питання про провокацію злочину впродовж судового розгляду як шляхом заперечення, так і іншим чином. Отже, для цієї
мети недостатньо, всупереч твердженню Уряду, щоб були дотримані загальні
гарантії, такі, як рівність сторін або права захисту.
70. Доведення того, що не було провокації злочину, за умови, що твердження обвинуваченого не є цілком неправдоподібними, покладається на сторону обвинувачення. За відсутності будь-якого з таких доказів є питанням судової влади дослідити обставини справи та вжити необхідних кроків для встановлення істини з метою з’ясування того, чи мало місце будь-яке підбурення.
В разі виявлення, що таке було, вони мають зробити висновки у відповідності
до Конвенції…»
55. Суд буде, як правило, залишати для національних судів вирішувати,
якої процедури мають дотримуватись судові органи, коли стикаються із заявою про провокацію злочину.
56. Стосовно Росії Суд зазначив, що процедура виключення доказів
могла би, в принципі, бути відповідною. Він визнав, що коли обвинувачений
стверджує, що він був спровокований скоїти злочин, кримінальні суди мають
провести ретельне дослідження матеріалів справи, оскільки, щоб судовий
розгляд вважався справедливим в розумінні §1 статті 6 Конвенції, всі докази, отримані в результаті провокації з боку поліції, мають бути виключені. Це
особливо вірно, коли така поліцейська операція мала місце без достатньої
правової основи або адекватних гарантій….
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57. Якій би формі процедури не слідували національні суди, Суд вимагає,
щоб вона була змагальною, всебічною, завершеною та визначальною з питання провокації злочину.
58. Відповідно до принципів змагальної процедури та рівності сторін,
Суд дійшов висновку, що ці гарантії є обов’язковими при вирішенні заяви про
провокацію злочину за допомогою агентів.
59. Питання, які мають бути розглянуті судовими органами при вирішенні заяви про провокацію злочину, викладені у справі Ramanauskas…
«71. Суд зауважує, що під час всього провадження заявник стверджував, що
він був спровокований до вчинення злочину. Відповідно, національні органи та
суди були повинні, щонайменше, провести ретельну перевірку того, …провокували [органи кримінального переслідування] вчинення кримінального діяння або ні. З цією метою вони повинні були з’ясувати, зокрема, підстави, за якими
ця операція була застосована, межі втручання поліції у цей злочин та характер
будь-якого підбурення або тиску, яким піддавався заявник. …Заявник мав мати
можливість аргументувати його позицію по кожному з цих питань.»
60. Більш того, Суд дійшов висновку, що визнання вини відносно кримінальних обвинувачень не звільняє суд від обов’язку перевіряти заяви про
провокацію злочину…
63. Отже, у справах з нерозкриття доказів з суспільних інтересів Суд вважав необхідним перевіряти процедуру, за допомогою яких заява про провокацію була вирішена, щоб переконатися в тому, що права захисту були адекватно захищені, зокрема, права на змагальну процедуру та рівність сторін…
Навіть якщо спірна інформація не була частиною матеріалів обвинувачення та не була допущена в якості доказів, обов’язок суду перевірити заяву про провокацію злочину та пересвідчитись в загальній справедливості
судового розгляду потребує, щоби вся релевантна інформація, зокрема та,
що стосується заявленої підозри про попередню поведінку заявника, була
відкрито представлена перед судом першої інстанції або перевірена у змагальній манері.
65. З тих же підстав Суд буде, як правило, вимагати, щоб негласні агенти
та інші свідки, які могли б надати свідчення з питань провокації злочину, мають бути заслухані в суді та допитані захистом, або, щонайменше, мають бути
надані детальні обґрунтування невиконання цієї вимоги…
66. Суд зазначає, що в оспорюванні справедливості провадження у справі
заявниця висунула два аргументи. По-перше, вона стверджувала, що її засудження за вчинення злочину із збуту наркотиків було результатом провокації
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з боку агентів ФСБ, які спонукали її продати їм канабіс. По-друге, вона стверджувала, що під час судового розгляду вона не мала можливості на свій захист ефективно оскаржувати провокацію злочину внаслідок неможливості
для неї отримати доступ до матеріалів досудового слідства. Вона заявила, що,
відповідно, вона була позбавлена справедливого слухання у вирішенні кримінального обвинувачення проти неї.
73. Суд повторює, що для того, щоб така заява була ефективно розглянутою, суд повинен визначити в ході змагальної процедури підстави, за яких ця
операція була застосована, межі втручання поліції у цей злочин та характер
будь-якого підбурення або тиску, яким піддавалась заявниця. …У цій справі
суд першої інстанції, який зіштовхнувся із твердженням заявниці, що її стосунки із Володимиром були частиною негласної операції, твердженням, яке
не є цілком неправдоподібним, був зобов’язаний вжити необхідних кроків
для встановлення істини, маючи на увазі, що тягар доведення того, що провокація злочину не мала місця, покладається на обвинувачення… Відповідно, мало б бути перевірено шляхом оцінювання цієї інформації у матеріалах
справи та, у разі необхідності, перегляду релевантних матеріалів, які стосуються негласної діяльності та перевірки офіцерів та інших причетних осіб, чи
був Володимир наперед проінструктований ФСБ вступити в контакт із заявницею та попросити її продати наркотики.
74. Заявниця скаржилася, що перевірка національних судів була неповною внаслідок їхньої відмови від ознайомлення з усіма можливими матеріалами, підтримуючими заяву про провокацію злочину. Вона, зокрема,
стверджувала, що він відмовив у виклику та допиті Т., агента ФСБ, вочевидь,
причетного до прослуховування телефонів, допустити відео- та аудіо записи
оперативної закупівлі як докази та витребувати докази у формі записів її спілкування з агентами ФСБ, які теоретично існували.
75. Апеляційний суд пояснив, що інші докази не є необхідними, оскільки
він вже виключив провокацію злочину на підставі записів спілкування заявниці з S., зазначивши : «випадки попередніх продажів наркотичних засобів,
залишок непроданих наркотичних засобів, поява нових покупців разом
з перспективою проведення наступного продажу». Суд погоджується з апеляційним судом, що ці докази були досить важливими для висновку щодо
попереднього наміру заявниці продати наркотики.
76. Далі Суд зауважує, що агент ФСБ В. був викликаний і допитаний під
час слухань та що заявниця мала можливість ставити йому запитання стосовно особи Володимира та приписаної йому ролі, як інформатора ФСБ, або як
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агента-провокатора. Такого зв’язку або існування такої особи, в дійсності,
в результаті не було встановлено. Суд не вважає, що допит Т., іншого агента
ФСБ, забезпечив би заявника додатковими засобами для доведення її позиції. Він також вважає виправданим відмову суду дозволити допуск до записів
проведення оперативної закупівлі на тій підставі, що це було зайвим, оскільки
той факт, що заявниця продала наркотики не оспорювався. Зрештою, за відсутності будь-яких ознак протилежного Суд допускає, що не існувало записів
спілкування заявниці з агентами ФСБ.
77. У світлі вищенаведеного Суд вважає, що заява заявниці про провокацію злочину була належним чином розглянута національними судами, які
вжили необхідних кроків для встановлення істини та викорінення сумнівів
щодо того, чи вчинила заявниця цей злочин в результаті підбурення агентапровокатора. Їхній висновок, що провокація злочину не мала місця, таким
чином, був оснований на обґрунтованій оцінці доказів, які були релевантними та достатніми.
79. Відповідно, не було порушення §1 статті 6 Конвенції».
Таблиця рішень Європейського суду з прав людини
Назва в тексті

Повна назва справи
(англійська/українська), джерело

Транслітерація імен

Al-Khawaja and Tahery v. The United Kingdom, nos. 26766/05
Al-Khawaja
and 22228/06,
and Tahery
Аль-Кавайя і Тахері проти Великобританії, рішення
v. The United Kingdom
від 20.01.2009

Аль-Кавайя і Тахері

Allan v. the United Kingdom, no. 48539/99, §42, ECHR
Allan
2002‑IX
v. The United Kingdom
Аллан проти Великобританії, рішення від 05.11.2002

Аллан

Asch v. Austria

Asch v. Austria, no. 12398/86, 26 April 1991
Еш проти Австпії, рішення від 26.04.1991

Atlan v. the United Kingdom, no. 36533/97, 19 June 2001
Atlan
v. the United Kingdom Атлан проти Великобританії, рішення від 19.06.2001 р.
Balitskiy v. Ukraine
Bannikova v. Russia
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Balitskiy v. Ukraine, no. 12793/03, 3 November 2011
Балицький проти України, рішення від 03.11.2011 р.
Bannikova v. Russia, no. 18757/06, of 4 November 2010
Баннікова проти Росії, рішення від 04.11.2010

Еш
Атлан
Балицький
Баннікова
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Barberá, Messegué and Jabardo v. Spain, no. , 10590/83,
6 December 1988

Barberá, Messegué
Барбера, Мессег та Джабардо
and Jabardo v. Spain Барбера, Мессег та Джабардо проти Іспанії, рішення
від 06.12.1988
Bönisch v. Austria

Bönisch v. Austria, no. 8658/79, 6 May 1985, Series A
no. 92

Боніш

Боніш проти Австрії, рішення від 06.05.1985
Bortnik v. Ukraine

Bortnik v. Ukraine, no. 39582/04, 27 January 2011
Бортнік проти України, рішення від 27.01.2011 р

Brandstetter v. Austria, no. 11170/84; 12876/87; 13468/87,
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Звільнення від кримінальної відповідальності

РОЗДІЛ 15
Звільнення від кримінальної відповідальності
на підставі заохочувальних норм КК України
КК України передбачено дві заохочувальні норми, на підставі яких особи,
які вчинили злочини з незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності — це ч. 4 ст. 307 КК України та ч. 4 ст. 309 КК України.

15.1. Застосування ч. 4 ст. 307 КК України
Відповідно до ч. 4 ст. 307 КК України особа, яка добровільно здала наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних з їх незаконним обігом,
звільняється від кримінальної відповідальності за незаконне їх виробництво,
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання. Слід звернути увагу, що ч. 4 ст. 307 КК України передбачає звільнення від кримінальної
відповідальності в разі скоєння злочинів, передбачених не лише ч. 1 ст. 307
КК України, а й ч. 1 ст. 309 КК України, тобто за вчинення незаконних дій з наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами як з метою
збуту, так і без такої.
Відповідно до закону, як підкреслено в п. 23 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 16 від 26.04.2002 р. «Про судову практику в справах про
злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів
або прекурсорів» (надалі у цьому розділі — «Постанова Пленуму»), звільнення
від кримінальної відповідальності здійснюється виключно судом. Звичайно,
що направляти до суду з обвинувальним висновком справу, в якій є підстави для звільнення обвинуваченої особи від кримінальної відповідальності
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внаслідок добровільної видачі нею заборонених предметів не є метою органів
досудового слідства, тому такі випадки практично відсутні. Звичайно, застосування заохочувальної норми ч. 4 ст. 307 КК України щодо злочинів, об’єктивна
сторона яких полягає, в т. ч. у збуті незаконних речовин, може мати місце лише
у разі незакінченого злочину.
Певна частина адвокатів вважає, що у разі, якщо вилучення заборонених
речовин було здійснено в ході огляду житла або іншого володіння особи на
підставі згоди особи, яка згодом притягається до кримінальної відповідальності у справі, в якій речовими доказами є вилучені в ході цього огляду заборонені предмети, таку згоду особи на огляд житла можна вважати тотожною
добровільній видачі цих предметів, а відтак, є підстави порушувати перед
судом питання про звільнення такої особи від відповідальності на підставі
ч. 4 ст. 307 КК України. У всякому випадку, принципово, можна ставити перед
судом питання про це, а щодо оформлення добровільної видачі заборонених
предметів протоколом вилучення, а не добровільної видачі — як неналежне
оформлення добровільної видачі працівниками міліції.

15.2. Застосування ч. 4 ст. 309 КК України
15.2.1. Загальні зауваження
Частина 4 ст. 309 в якості підстави для звільнення особи від кримінальної відповідальності, встановленої ч. 1 ст. 309 КК України (тобто за незаконне
виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети
збуту), передбачає добровільне звернення особи до лікувального закладу
і розпочаття нею лікування від наркоманії.
В цій нормі не встановлено часових обмежень щодо вчинення дій, передбачених в якості підстав для звільнення від кримінальної відповідальності,
наразі в п. 24 Постанови Пленуму зазначено, що вони мають бути вчинені до
закінчення судового слідства. Таким чином, підсудний може звернутися для
лікування до лікувального закладу і розпочати лікування від наркоманії і по
ставити питання про звільнення від кримінальної відповідальності можливо
під час перебування справи в суді, в т. ч. на стадії судового слідства.
В пункті 23 Постанови Пленуму визначена позиція Верховного Суду України, де зазначено про необхідність з’ясування судом, в т. ч. того, чи дійсно
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особа страждала на наркоманію та потребувала лікування від неї. Наразі норма ч. 4 ст. 309 КК України не містить в якості обов’язкової умови для звільнення
від кримінальної відповідальності того, щоб особа страждала на наркоманію.
Таким чином, така позиція Верховного Суду України обмежує застосування
норми ч. 4 ст. 309 КК України.
Визначення терміну «наркоманія», що використовується в ч. 4 ст. 309
КК України, надане в ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» (надалі в цьому розділі — «Закон»): «наркоманія — психічний
розлад, зумовлений залежністю від наркотичного засобу або психотропної
речовини внаслідок зловживання цим засобом або цією речовиною». В ст. 12
Закону йдеться про встановлення діагнозу «наркоманія» лікарсько-консультаційною комісією на підставі медичного обстеження особи в стаціонарних
умовах (ст. 1, ст. 13 Закону). З 1999 гоку заклади охорони здоров’я України
перейщли на міжнародну статистичну класифікацію хвороб, за десятим переглядом (редакцією) якої (МКХ-10) психічні розлади та розлади поведінки,
повязвні із вживанням психоаткивних речовин віднесені до класів (F10–F19)
класу «Психічні розлади та розлади поведінки». Наразі термін «наркоманія»
відсутній в МКХ-10 та, відповідно, не використовується в нормативних актах
МОЗ України (зокрема, в Протоколах надання медичної наркологічної допомоги, затв. наказом МОЗ України від 21.09.2009 р. № 681) та в медичній практиці. В цих протоколах використовується, зокрема, така термінологія медичних
діагнозів:
— «синдром залежності внаслідок вживання опіоїдів» (F11.2);
— «синдром залежності внаслідок вживання канабіноїдів» (F12.2).
Виходячи із наведеного вище визначення терміну наркоманія, лікування
від захворювань з такими медичними діагнозами і має визнаватись в якості
лікування від наркоманії. Можна, навіть, рекомендувати для остаточного переконання суду у точному дотриманні умов ч. 4 ст. 309 КК України просити
лікаря-нарколога в довідці про проведене лікування особи додати в дужках
після медичного діагнозу слово «наркоманія».
Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону, якщо в результаті медичного огляду чи
медичного обстеження встановлено, що особа, яка зловживає наркотичними
засобами або психотропними речовинами і відносно якої встановлено діагноз
«наркоманія», потребує лікування, у тому числі в стаціонарних або амбулаторних умовах, лікар-нарколог зобов’язаний запропонувати такій особі пройти курс добровільного лікування і видати направлення до наркологічного
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закладу для такого лікування. Таким чином, у всіх випадках встановлення
такого діагнозу і невидачі лікарем-наркологом направлення для лікування,
можна вимагати це через адміністрацію цього лікувального закладу. Для того,
щоб лікування мало бути визнаним добровільним, достатньо, як випливає із
визначення терміну «добровільне лікування» (із ст. 1 Закону) надати згоду на
його проведення.
«Узагальнення Верховного Суду у справах про наркотики» стало підґрунтям для шаблонних заперечень прокурорів в ході судового розгляду справ
проти застосування заохочувальної норми ч. 4 ст. 307 КК України. Зокрема,
в розділі «Практика звільнення осіб від кримінальної відповідальності за ч. 1
ст. 307 КК та ч. 1 ст. 309 КК у разі добровільної здачі наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів ( ч. 4 ст. 307 КК), а також у зв’язку з добровільним зверненням до лікувального закладу і початку лікування від наркоманії ( ч. 4 ст. 309 КК)» цього узагальнення.
Щодо висловленої в п. 23 Постанови Пленуму і повтореної в цих узагальненнях думки про необхідність зя’сування мети звернення особи до лікувального закладу: вилікуватися від наркоманії або ухилитися в такій спосіб
від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, то є думка, що ці дві
мети не є суперечними та виключають наявність у особи, яка притягнута до
кримінальної відповідальності, їх обох. У всякому разі бажання особи ухилитись від кримінальної відповідальності для психічно здорової особи може
вважатись абсолютно природним. Звичайно, тягар доведення того, що особа,
яка в судовому засіданні заявила, що вона звернулася до лікувального закладу з метою вилікуватися від наркотичної залежності, в дійсності не мала такого бажання, покладається на сторону обвинувачення.
В «Узагальненні Верховного Суду у справах про наркотики», між іншим, зазначено, що виявлені непоодинокі випадки, коли підставою для застосування ч. 4 ст. 309 КК України були медичні довідки приватних медичних установ
про початок лікування обвинуваченого вже після надходження справи до суду,
які слід перевіряти. Акцентування уваги на тому, що лікування було розпочато в приватних медичних установах під час надходження справи до суду
є дивним, оскільки, як зазначено вище, Пленум Верховного Суду України зазначав про можливість вчинення таких дій до закінчення судового слідства,
а за ч. 1 ст. 14 Закону лікування залежності від наркотичних засобів або психотропних речовин може здійснюєтись в лікувальному закладі незалежно
від форми власності за наявності дозволу Міністерства охорони здоров’я України на такий вид діяльності. На практиці використання довідок приватних
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медичних установ про проведення лікування від наркотичної залежності завжди викликає бурхливі заперечення прокурора. За клопотанням прокурора або за власною ініціативою суд часто проводить «над-ретельну» перевірку
обставин отримання лікування підсудним, яка часом межує із перевіркою на
наявність ознак службового підроблення наданих суду документів. Зазвичай багаторазово оголошуються перерви в судовому засіданні для надання
в суд витребуваних ним численних документів з приватної медичної установи, включая ліцензію на здійснення такої практики, історію хвороби, медичні
призначення і т. ін., викликається в суд для допиту лікар-нарколог. Але, всі
ці клопотання прокурора, що багаторазово заявляються з одного і того ж
питання, які, по суті, є затягуванням судового розгляду справи, можуть бути
успішно подолані стороною захисту шляхом надання всіх витребуваних судом документів стосовно лікування підсудного від наркотичної залежності.
15.2.2. Отримання замісної підтримувальної терапії (ЗПТ), як підстава для звільнення від кримінальної відповідальності
За останні роки поступово було впроваджено та розповсюджено на всі
регіони України діяльність з проведення для наркозалежних осіб ЗПТ. Відповідно до Методичних рекомендацій з проведення ЗПТ в лікуванні хворих із
синдромом залежності від опіоїдів (затв. наказом МОЗ України від 10.12.2008 р.
№ 645) ЗПТ — це довгострокове застосування постійних доз замісного препарату — лікарського засобу, що має властивості оплатного агоніста, у комплексному лікуванні залежності від опіоїдів.
Таким чином, ЗПТ, як випливає із самої її назви («терапія»), так і з її визначення є медичним лікуванням від синдрому залежності від опіоїдів. Тому,
незважаючи на негативне ставлення представників сторони обвинувачення
та багатьох суддів до ЗПТ, на зразок: «Як можна вважати лікуванням від наркоманії таке, коли наркоману впродовж невизначено довгого періоду часу
постійно дають наркотики?» — перебування особи в якості пацієнта ЗПТ, беззаперечно, є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності за
ч. 4 ст. 309 КК України. Зрозуміло, що використання факту участі особи в програмі ЗПТ в якості підстави для звільнення від кримінальної відповідальності
можливо в разі наявності залежності лише від опіоїдів. Насправді, перебування особи в якості пацієнта ЗПТ є як раз тим випадком, коли особа добровільно звернулась до лікувального закладу і розпочала лікування (не закінчивши
його, оскільки воно може тривати роками).
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Процедура прийому особи до програми ЗПТ є досить складною (п. 3.4.4
зазначених вище Методичних рекомендацій) і включає в себе, в т. ч. огляд лікаря-нарколога та інших спеціалістів, встановлення діагнозу «залежність від
опіоїдів» або, лікарсько-консультативною комісією за результатами обстеження в умовах стаціонару — діагнозу «наркоманія», оформлення медичної
картки амбулаторного хворого. Звичайно, відповідно до закону вся інформація про стан здоров’я особи є конфіденційною, наразі всі документи щодо
її участі в програмі ЗПТ можуть бути витребувані судом.
Приклади визнання судом участі особи в програмі ЗПТ в якості підстави для звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 309 КК України
та документів, в обґрунтування застосування цієї норми, наведені в додатках 10–13.

220

Додатки

221

1.	Скарга на незаконність затримання
2.	Скарга на незаконні дії працівників міліції
3.	Скарга на незаконність затримання за підозрою у вчиненні злочину
4.	Скарга на незаконність затримання
5.	Скарга на незаконність затримання
6.

Заява про допуск захисника затриманої особи

7.

Заява про допуск близького родича в якості захисника у справі

8.	Скарга на постанову слідчого про порушення кримінальної справи
9.	Скарга на незаконні дії співробітників органу дізнання
10. Запит захисника на отримання копій документів
11.	Адвокатський запит на отримання висновку фахівця
12.	Медична довідка про отримання профілактичного лікування
13. Висновок фахівця про необхідність профілактичного лікування
14. Постанова суду про звільнення від кримінальної відповідальності на
підставі ч. 4 ст. 309 КК України (взято з Єдиного державного реєстру
судових рішень України)
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Д од а ток 1
В _______________районный суд
г.__________________
______________________,
защитника Х.Х.Х.,
обвиняемого по ст. ___ч.__ УК Украины
ЖАЛОБА
на незаконность задержания
(Дата, время) сотрудниками ОУР ___________________ РО  ГУ УМВД 
Украины в Харьковской области ФИО по адресу: _____________ был задержан мой подзащитный Х., который предоставил флигель для изготовления и
употребления психотропного вещества «Первитин» гр-ну ФИО. По данному
факту в уголовном деле имеется два рапорта оперуполномоченного (ФИО)
за № ____ (дата). и за № ____ от (дата).
Протокол задержания Л. по подозрению в совершении преступления
был составлен (дата, время). Таким образом, в течение ___________ часов
после задержания мой подзащитный содержался под стражей в __________
___________РО без официальной регистрации его задержания в протоколе
задержания.
В соответствии с пар. 1 ст. 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод никто не может быть лишен свободы иначе как в порядке, установленном законом. Пунктом с) пар.1 этой статьи предусмотрен
законный арест или задержание лица, произведенные в целях передачи его
компетентному судебному органу по обоснованному подозрению в совершении правонарушения.
Статьей 106 УПК Украины предусмотрен порядок задержания лица по
подозрению в совершении преступления. Согласно ч.3 этой статьи в каждом
случае задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, орган дознания обязан составить протокол с указанием оснований, мотивов,
дня, часа, года, месяца, места задержания и др.
Как следует из вышеуказанных рапортов, мой подзащитный был задержан сотрудниками ОУР ________________ РО  по фактическому подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК Украины. В
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соответствии со ст. 106 УПК его задержание должно было быть оформлено
протоколом о задержании, чего не было сделано сотрудниками уголовного
розыска __________________ РО.
В соответствии со ст. 17 Закона Украины «Об исполнении решений
и применении практики Европейского суда по правам человека» суды Украины при рассмотрении дел применяют Конвенцию и практику Европейского
суда как источник права.
Согласно практике Европейского суда фиксация точных данных о задержании, также как и оснований задержания, является необходимым условием
законности задержания для целей пар 1 ст. 5 Европейской конвенции (дело
Чакиси против Турции, решение от 08.07.1999 г., пар. 195, Ирфан Билгин против Турции, решение от 17.07.2001 г., пар. 150 и другие).
Таким образом, задержание Х. было произведено с нарушением установленного законом документального порядка его оформления, т. е. незаконно.
Учитывая вышеизложенное, на основании ст.106 УПК Украины, ст. 5 Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод, ст. 17
Закона Украины «Об исполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека», руководствуясь ст. 106 УПК Украины, прошу
признать незаконным задержание моего подзащитного Х по подозрению
в совершении преступления, разрешив настоящую жалобу одновременно
с рассмотрением представления следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
_______________
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Д од а ток 2
В ___________районный суда
г.______________,
Х____ Х______ Х_______
Жалоба
на незаконные действия сотрудников милиции
(Дата, время, место) меня остановили сотрудники ОБНОН ___________
_______ РО ___________ ГУ УМВД Украины в _____________ области, провели мой личный досмотр, после чего доставили в административное здание
__________________ райотдела. В ходе личного досмотра у меня не было
обнаружено никаких запрещенных предметов.
В райотделе меня завели в кабинет № ___ на ____этаже, после чего посадили на стул пристегнули наручниками к батарее, и оставили там на ночь.
На следующий день у меня отбирали объяснения, а затем (время) начали
составлять административный материал по якобы совершенному мной злостному неповиновению законным распоряжениям работников милиции.
Все время пребывания в райотделе я не принимал пищу, в туалет выводили только два раза. Под угрозами работников милиции применить ко
мне, в случае моего отказа подписывать документы о якобы совершенном
мной правонарушении, физические методы воздействия, находясь в обессиленном состоянии вследствие бессонной ночи и длительного отсутствия
питания, я подписал все документы.
Таким образом, с (дата, время) меня продержали в райотделе без соблюдения установленного порядка и оформления соответствующих процессуальных документов в течение _________________ часов.
Считаю, что мое задержание является незаконным, как проведенное без законных на то оснований, а также с нарушением установленных ст. 263 КУпАП сроков.
На основании изложенного прошу:
1) признать мое административное задержание (дата, время) и последующее содержание в ____________ райотделе незаконным;
2) прекратить производство по делу о моем административном правонарушении за отсутствием в моих действиях его состава.
_______________
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Д од а ток 3
Судье ________________ районного
суда г.________________
________________________
______________________,
защитника Х . Х. Х.
в уголовном деле по ст. ___ ч. ___
УК Украины
ЖАЛОБА
на незаконность задержания по подозрению в совершении преступления
(в порядке ч. 7, 8 ст. 106 УПК Украины)
(Дата, время) мой подзащитный Х был задержан следователем СО ___
___________ РО ГУ МВД Украины в ______________ области ФИО. по подозрению в совершении (дата) преступления, предусмотренного ст. 307 ч. 2
УПК Украины.
Считаю, что задержание Х по подозрению в совершении преступления
было произведено с нарушением установленного законом порядка, что подтверждается следующими доводами.
Право человека на свободу и личную неприкосновенность является одним из основных конституционных прав и закреплено в ч. 1 ст. 29 Конституции Украины. В части 2 ст. 29 КУ сформулировано общее правило лишения
лица свободы — только на основании решения суда и лишь на основании
и в порядке, установленном законом. В ч. 3 этой статьи дано исключение из
общего правила лишения лица свободы — это право уполномоченных органов на содержание лица под стражей в качестве временной меры пресечения. Однако, здесь же установлены и ограничения этих полномочий — такая
мера может применяться только в случае настоятельной необходимости
предотвратить преступление либо пресечь его, т.е до совершения преступления либо в момент его совершения. Часть 2 ст. 149 УПК Украины устанавливает, что такой временной мерой пресечения является задержание
подозреваемого, которое применяется на основаниях и в порядке, предусмотренных ст.ст. 106, 115, 165-2 УПК Украины. Статья 106 УПК Украины предусматривает основания и порядок задержания подозреваемого органом
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дознания, а его ст. 115 дает такие же полномочия следователю со ссылкой на
его ст. 106.
Таким образом, Конституция Украины не допускает самостоятельного применения уполномоченными органами временной меры пресечения
в виде содержания лица под стражей после совершения им преступления.
В соответствии с ч. 2 ст. 19 Конституции Украины органы государственной власти должны действовать лишь на основании, в пределах полномочий
и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.
Поскольку согласно ч. 2 ст. 8 Конституции Украины она имеет высшую юридическую силу, то УПК Украины не может расширить границы компетенции
уполномоченных государственных органов, в том числе в части задержания
и временного содержания лица под стражей, по сравнению с теми, которые
установлены ч. 3 ст. 29 Конституции Украины — для предотвращения или
пресечения преступления.
Таким образом, законодательством Украины не предусмотрено полномочие органа дознания или следователя задерживать лицо по подозрению
в совершении преступления после его совершения без разрешения суда.
Поскольку событие инкриминируемого Х преступления произошло
(дата), а его задержание согласно протоколу о задержании подозреваемого
произведено (дата), то у следователя не было необходимости ни предотвращать преступление, ни пресекать его.
В соответствии со ст. 17 Закона Украины «Об исполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека» суды Украины
применяют при рассмотрении дел Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») и практику Европейского
Суда по правам человека (далее — «Европейский суд») как источник права.
Статьей 5 Конвенции установлено правило лишения лица свободы, согласно которому никто не может быть лишен свободы иначе как в соответ
ствии с процедурой, установленной законом.
Согласно практике Европейского суда при рассмотрении «законности»
задержания, в том числе, соблюдении «установленной законом процедуры»,
Конвенция отсылает к национальному законодательству и обязывает руководствоваться его материальными и процессуальными нормами. Несоответсвие национальному законодательству влечет нарушение Конвенции (дело
Винтерверп против Нидерландов, решение от 29.10.1979 г., §46; дело Стил
и др. против Великлбритании, решение от 23.09.1998 г., §56; дело Дуйеб против Нидердандов, решение от 04 августа 1999 г., §45).
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Таким образом, задержание моего подзащитного по подозрению в совершении преступления, совершенного задолго до момента его задержания,
произведено с явным нарушением норм национального и международного
права.
Учитывая вышеизложенное, на основании ст.ст. 8, 19, 29 Конституции
Украины, ст. 5 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод и указанной выше практике Европейского суда по правам человека
прошу:
1) признать задержание Х по подозрению в совершении преступления
незаконным.;
2) в соответствии с ч. 7 ст. 106 УПК Украины, §4 ст. 5 Европейской конвенции рассмотреть настоящую жалобу одновременно с представлением следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (если
есть такая необходимость)
_______________
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Д од а ток 4
В _________________районный суд
г._______________
______________________,
защитника Х_____ Х_______ Х______
____ в уголовном деле по ст. 307 ч. 2
УК Украины № ______________

ЖАЛОБА
на незаконность задержания
(Дата) (время) сотрудниками УБНОН ГУ МВД Украины в Харьковской области на квартире его гражданской жены Х-й. по адресу: ________________
_______, был задержан мой подзащитный Х., у котрого, а также у других лиц,
присутствовавших в указанной квартире при его задержании, были изъяты
наркотические средства. В ходе разбирательства у Х. были отобраны объяснения, в которых он сообщил, что сбыл наркотическое вещество «винт» (первитин) двум гражданам, задержанным вместе с ним в указанной квартире.
Таким образом, у работников органа дознания, в данном случае УБНОН ГУ
МВД  Украины в Харьковской области, были основания, предусмотренные
ч. 1 ст. 106 для задержания Х. в порядке ст. 106 УПК Украины, тем более, что
сбыт наркотических средств ни при каких обстоятельствах не может быть
признан административным правонарушением (ст. 44 КУоАП), а может образовывать лишь состав уголовного преступления (ст. 307 УК Украины).
Однако фактическое задержание Х. было оформлено официальным
протоколом задержания по подозрению в совершении преступления только
после передачи Х. следователю в (время) (дата), т. е. более чем через сутки
после его задержания сотрудниками УБНОН.
Таким образом, мой подзащитный был задержан сотрудниками УБНОН
по фактическому подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 307 УК Украины, однако протокол о его задержании в порядке ст. 106
УПК Украины, как и протокол о разъяснении права иметь свидание с защитником, составлены не были.
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В соответствии с параграфом 1 ст. 5 Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод никто не может быть лишен свободы иначе как в порядке, установленном законом. Пунктом с) параграфа 1 этой
статьи предусмотрен законный арест или задержание лица, произведенные
в целях передачи его компетентному судебному органу по обоснованному
подозрению в совершении правонарушения.
Статьей 106 УПК Украины предусмотрен законный порядок задержания
лица по подозрению в совершении преступления. Согласно ч. 3 этой статьи
в каждом случае задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, орган дознания обязан составить протокол с указанием оснований,
мотивов, дня, часа, года, месяца, места задержания и др.
В соответствии со ст. 17 Закона Украины «Об исполнении решений
и применении практики Европейского суда по правам человека» суды Украины при рассмотрении дел применяют Конвенцию и практику Европейского
суда как источник права.
Статьей 5 Конвенции установлены правила лишения лица свободы, согласно которым никто не может быть лишен свободы иначе, как в соответ
ствии с процедурой, установленной законом.
Таким образом, поскольку задержание Х. сотрудниками УБНОН не было оформлено протоколом о задержании подозреваемого в порядке ст. 106
УПК, оно было произведено с нарушением установленного национальным
законом документального порядка его оформления, т. е. незаконно.
Согласно практике Европейского суда фиксация точных данных о задержании, также как и оснований задержания, является необходимым условием
законности задержания для целей пар. 1 ст. 5 Европейской конвенции (дело
Чакиси против Турции, решение от 08.07.1999 г., пар. 195, Ирфан Билгин против Турции, решение от 17.07.2001 г., пар. 150 и другие).
Таким образом, задержание моего подзащитного оперативными
сотрудниками милиции по фактическому подозрению без составления,
вопреки требованиям ч. 3 ст. 106 УПК Украины, протокола о задержании
подозреваемого, представляет собой нарушение и норм международного
права.
В соответствии с ч. 5 ст. 29 Конституции Украины каждый задержанный
может в любой момент обжаловать в суде свое задержание, а согласно ч. 7
ст. 106 жалоба на незаконность задержания рассматривается судьей одновременно с представлением об избрании меры пресечения.
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Учитывая изложенное, на основании ст. 29 Конституции Украины, ст. 106 УПК
Украины, ст. 5 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод
и указанной выше практике Европейского суда по правам человека прошу:
3) признать задержание Х.Х.Х. незаконным;
4) рассмотреть настоящую жалобу одновременно с представлением
следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу
(если в этом есть необходимость)
_______________
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Д од а ток 5
В ______________ районный суд
г. ______________________
_______________________
защитника Х. Х. Х. в уголовном деле №
по обвинению по ст. ____ ч.___ УК Украины
ЖАЛОБА
на незаконность задержания
(Дата, время, место) сотрудниками ОУР _______________ РО  ГУ МВД 
Украины в ___________ области был задержан мой подзащитный Х., после
чего был доставлен в помещение ________________ РО.
(Дата, время) был составлен протокол административного задержания
Х. за совершения им административного правонарушения, предусмотренного ст. 44 КУоАП.
Через трое суток Х. был передан сотрудниками уголовного розыска следователю СО ___________ , который (дата, время) составил протокол о задержании Х. по подозрению в совершении преступления, предусмотренного
ч. __ ст.___ УК Украины.
Хотя в Книге учета лиц, доставленных в дежурную часть имеется запись
о его освобождении (дата, время), однако, фактически из райотдела он не освобождался, а продолжил содержаться там под стражей.
Поскольку фактически Х был задержан (дата, время), а был доставлен
в суд для участия в слушании представления следователя об избрании ему
меры пресечения в виде заключения под стражу (дата, время), то, соответственно, мой подзащитный содержался под стражей с момента задержания и
до времени доставления его в суд в течение 120 часов, т. е. с превышением
установленного ст. 29 Конституции Украины и ст. 106 УПК Украины срока задержания на двое суток.
Таким образом, Х незаконно содержался под стражей с момента истечения установленного законом 72 часового срока задержания и до времени
его доставки к судье в течение 48 часов.
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С учетом изложенного, на основании ст.ст. 8, 29 Конституции Украины,
ст.ст. 106, 115, 149, 165-2 УПК Украины, ст. 5 Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод, п. 2 Постановления Пленума Верховного
Суда Украины от 01.11.1996 г. № 9 «О применении Конституции Украины при
осуществлении правосудия»,.прошу признать задержание моего подзащитного Х незаконным.
_______________
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Д од а ток 6
______________________________
_______________________________
______________________________
____
адвоката,
адрес, конт.тел.
Заявление о допуске к защите
По имеющимся сведениям ___________________________________
__________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
был фактически задержан работниками милиции _________________
_____________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________,
и доставлен в ______________________________, в котором содержится до настоящего времени.
Мной заключено соглашение с родными (близкими) задержанного на
его защиту.
В связи с изложенным, для обеспечения права задержанного _______
_______________ пользоваться правовой помощью защитника, в соответ
ствии со ст. 5 Закона Украины «О милиции», статьями 43, 43-1, 44, 47, 48 УПК
Украины, прошу:
1. Безотлагательно допустить меня в качестве защитника _____________
______________, о чем вынести письменное постановление, в котором согласно требованиям ст. 130 УПК Украины указать место и время его составления.
2. С настоящего времени не проводить какие-либо следственные либо
доследственные действия с участием ____________________, а также запретить проводить их иным лицам.
3. В соответствии с ч. 1 ст. 47 УПК Украины оказать задержанному _____
_____________ помощь в установлении связи со мной, для чего безотлагательно предоставить ему конфиденциальное свидание со мной.
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4. Предоставить мне для ознакомления все материалы, которыми обосновывается задержание _______________________.
5. Выдать мне заверенную копию постановления, указанного в предыдущем пункте.
6. Направить уведомление о допуске меня в качестве защитника _____
___________________ в место содержания его под стражей, для приобщения к личному делу задержанного.
7. Обеспечить заблаговременное уведомление меня о месте и времени
проведения запланированных следственных и иных процессуальных дей
ствий с участием __________________________
8. В случае отказа _____________________________________ от моего участия в деле в качестве его защитника, прошу:
а)	Оформить этот отказ соответствующим заявлением, написанным
после конфиденциального свидания и в моем присутствии.
б) Выдать мне заверенную копию постановления о принятии отказа
от защитника с указанием мотивов отказа от моего участия в качестве защитника (часть 2 статьи 46 УПК).
в) Разъяснить ___________________________________ его право
пригласить другого защитника, о чем составить протокол, и предоставить ему достаточное время и возможности для приглашения
другого защитника, в частности, согласно ч. 1 ст. 47 УПК Украины
предоставить ему свидание с одним из родственников для обсуждения вопроса о приглашении другого защитника.
Приложение:
1. Копия свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью
2. Копия соглашения.
«___» _____________ 201_ г. _________________
______ : ____ (подпись)
(время)
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Д од а ток 7
Слідчому СО Ленінського РВ ГУ МВС України в Полтавській області
Петрову П.П.
обвинуваченого у кримінальній справі
за ч. 1 ст. 296 КПК України
Іванова Василя Івановича
ЗАЯВА
про допуск близького родича в якості захисника
у кримінальній справі
Я не маю коштів для оплати послуг адвоката за здійснення мого захисту
у справі.
Для надання мені можливості використовувати допомогу мого рідного
брата прошу допустити його до участі у справі в якості мого захисника.
Для надання мені можливості відповідно до ч. 2 ст. 218 КПК України ознайомлюватися з матеріалами справи за участю захисника, прошу невідкладно допустити мого рідного брата Іванова І.І. в якості мого захисника у справі.
Іванов І.І. в теперішній час прибув до місця проведення мого ознайомлення з матеріалами справи і очікує на допущення його до участі у справу,
Додатки:
копії документів на підтвердження споріднених стосунків (копія свідоцтва про народження брата, копія паспорту брата, копія свідоцтва про народження обвинуваченого тощо).
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Д од а ток 8
До Ленінського районного суду
м. Миколаїва
Іванова Івана Івановича,
вул. Леніна, 1, кв. 1
СКАРГА
на постанову слідчого про порушення кримінальної справи
02.01.2009 р. слідчим СО Ленінського РВ м. Миколаїва ГУ МВС  України
в Миколаївській області Суворим С.С. було винесено постанову про порушення відносно мене кримінальної справи за ознаками ч. 1 ст. 309 КК України
(надалі — «постанова»).
В постанові зазначено, що 01.01.2009 р. працівниками Ленінського райвідділу м. Миколаїва по місцю мого проживання за адресою: м. Миколаїв,
вул. Леніна 1, кв. 1, було виявлено та вилучено 2 шприці медицинські об’ємом
5 мл, в яких містилась речовина бурого кольору, яка за висновком спеціаліста
№ 1 від 02.01.2009 р. є особливо небезпечним наркотичним засобом — опієм
ацетільованим вагою, відповідно 1,2 г та 2,1 г. Маса наркотичного засобу, який
я незаконно придбав і зберігав для власних потреб, висушеного до постійної
маси, складає, відповідно, 0,1497 г та 0,2613 г.
Саме ці дані, як випливає із мотивувальної частини постанови, стали підставою для порушення кримінальної справи.
Вважаю, що дані, які стали підставою для порушення відносно мене
кримінальної справи, були одержані незаконним шляхом, що підтверджується наступними доводами.
01.01.2009 року приблизно о 17-00 на квартиру за адресою: м.Миколаїв,
вул. Леніна, 1, кв. 1, в якій я мешкаю, прийшов мій знайомий Шестеров А.А., який
пробув у мене дома декілька хвилин. Коли Шестеров А.А. виходив із моєї квартири, в розчинені двері увійшли два молодих чоловіка в модному цивільному
одязі, як з’ясувалося згодом, співробітники ВБНОН Ленінського РВ м. Миколаїва
Петров П.П. та Сергєєв С.С. Я намагався завадити їхньому входу до квартири,
але вони із застосуванням фізичної сили, грубо відштовхнувши мене, зайшли
в коридор квартири і закрили за собою вхідні двері.
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Працівники міліції наділи на мене кайданки і запитали, де я зберігаю наркотичні речовини, на що я відповів, що таких в моїй квартирі нема. На галас
з кімнати вийшла моя сестра Іванова Олена Іванівна, і поцікавилась, що відбувається.
На запитання моєї сестри один із молодиків відповів, що вони працівники
міліції і зараз будуть оглядати квартиру, а вона має зайти в кімнату і не заважати огляду.
Після цього працівники міліції пройшли до кухні, стали ритися у шафах,
столах і через 1–2 хвилини вони повідомили мене, що знайшли там два шприці
з опієм ацетільованим. Після цього вони комусь зателефонували, і через декілька хвилин Петров П.П. відчинив вхідні двері, і в квартиру увійшли два чоловіка в брудному цивільному одязі та взутті.
Міліціонери склали якісь документи, ці два чоловіка в брудному одязі розписались в якихось паперах і вийшли із квартири. Працівники міліції сказали
мені йти з ними, вивели мене із квартири і посадили в легковий автомобіль
марки «ВАЗ-21099» держ. № АХ 7777 ОО.
Мене доставили до Ленінського відділу міліції в кабінет ВБНОН на другому поверсі приміщення райвідділу. Там мені сказали написати пояснення по
факту зберігання наркотичних засобів, а також письмову згоду на проведення огляду моєї квартири. Мене попередили, що в разі моєї відмови виконати
ці вимоги зі мною будуть «працювати» і показали протигаз та електрошокер. Побоюючись застосування до мене незаконних заходів фізичного насильства, я власноручно написав заяву про згоду на проведення огляду мого житла,
а також підписав декілька документів, в яких я нібито зізнавався у зберіганні
наркотичних засобів. Після цього, десь о 21-15, мене відпустили із райвідділу.
Я заявляю, що дозволу на проникнення до мого приміщення я не давав, наразі працівники міліції Петров П.П. та Сергєєв С.С. зробили це проти моєї волі,
а письмовий дозвіл я надав вже після проведення огляду моєї квартири і вилучення шприців із наркотичною речовиною.
Я раніше неодноразово судимий за порушення правил обігу наркотиків,
і два рази відбував покарання в місцях позбавлення волі, яке є самим суворим із
всіх видів кримінального покарання, під час чого мій стан здоров’я істотно погіршився. Останній раз я звільнився із колонії за відбуттям строку покарання
01.01.2008 р., таким чином, судимість за моїм останнім вироком за ч. 1 309 КК України на момент огляду в моїй квартирі 01.01.2009 р. не була знята або погашена.
Я не страждаю на психічні захворювання, на психіатричному обліку ніколи не перебував. Як і будь-яка психічно здорова людина, я не бажав і не бажаю
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вчиняти дії, направлені на завдання собі шкоди. Я чітко розумів на момент
прибуття до моєї квартири 01.01.2009 р. працівників міліції, що в разі виявлення і вилучення у мене наркотичних засобів я мав всі шанси знов попасти
в колонію для відбування покарання, причому, виходячи із судової практики та
враховуючи наявну судимість, ніяк не на рівні мінімальної санкції ч. 2 ст. 309
КК України. Наміру зробити явку з повинною у зберіганні наркотичних засобів
з перспективою отримання покарання, виходячи із мого кримінального досвіду, не менше 3 років позбавлення волі, в мене, природно, не було.
Також хочу зауважити, що право на проведення огляду житла відповідно до ч. 1 ст. 190 КПК України, як місця події злочину, у невідкладних випадках,
надано виключно слідчому, а не працівникам органу дізнання. Тому огляд, проведений працівниками ВБНОН Ленінського райвідділу міліції Петровим П.П. та
Сернєєвим С.С. є прямим порушенням вимог ст.190 КПК України.
Таким чином, шприці з опієм ацетільованим були вилучені в ході незаконного огляду мого житла. Відповідно, судово-хімічне дослідження проводилось з об’єктом, одержаним незаконним шляхом. Отже, всі дані щодо предмету злочину — опію ацетільованого, наведені в постанові в якості підстав
для порушення кримінальної справи, одержані незаконним шляхом, які, відповідно, до ч. 3 ст. 62 Конституції України не можуть бути покладені в основу
обвинувачення.
Враховуючи викладене, прошу:
1) відкрити провадження по моїй скарзі, вислати на мою адресу копію
постанови про відкриття провадження по скарзі та сповістити мене про дату
і час розгляду скарги;
2) скасувати постанову про порушення кримінальної справи слідчого
СО Ленінського РВ м.Миколаїва ГУ МВС України в Миколаївській області Суворого С.С., винесену відносно мене за ознаками ч. 1 ст. 309 КК України від
02.01.2009 р.;
3) зупинити провадження у кримінальній справі на час розгляду моєї
скарги.
Додатки:
1. Копія постанови про порушення кримінальної справи.
2. Копія сторінок паспорту сестри (на доведення її мешкання в будинку
разом із скаржником).
Іванов І.І.
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Примітки:
1. Скаргу написано від імені самої особи, в житлі якої був здійснений огляд,
оскільки саме вона, я не її захисник знає про те, згода на огляд її помешкання
була надана нею недобровільно. В разі наявності попередньої скарги такої
особи слідчому або прокурору ця скарга може бути подана захисником особи,
з внесенням відповідних змін до тексту скарги.
2. Частина тексту скарги, написана курсивом, в разі відмови судді в задоволенні цієї скарги, згодом може бути повністю використана в якості обґрунтування скарги на незаконні дії працівників міліції (додаток 9).
3. В цьому документі навмисно не акцентовано увагу на тому, що дії працівників міліції мають ознаки складу кримінального злочину, передбаченого
ст. 162 КК України «Порушення недоторканності житла», оскільки це практично унеможливлює і без того незначну вірогідність отримання позитивного результату розгляду такої скарги.
4. З цієї ж причини практично даремно звертатись із скаргою до органів
прокуратури, оскільки із практики відомо, що навіть за відсутності письмової згоди володільця на огляд його житла, прокуратура не вбачає підстав для
прокурорського реагування.
5. У скарзі не застосовано докладне обґрунтування незаконності затримання непередбаченістю в законі права оперативних працівників проводити
огляд житла як місця пригоди (злочину), оскільки це, уявляється, може відволікти суддю при розгляді скарги від конкретних порушень закону до розлогих міркувань щодо правових засад діяльності працівників міліції, викладених в п. 10.3
Рекомендацій. Такі аргументи можливо, краще викласти, у відповідному клопотанні наприкінці судового слідства по справі, а то й, навіть під час виступу
у судових дебатах.
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Д од а ток 9
До Ленінського районного суду
м. Миколаїва
Іванова Івана Івановича,
вул. Леніна, 1, кв. 1
СКАРГА
на незаконні дії співробітників органу дізнання
(Обґрунтування скарги взяти із додатку 8)
Враховуючи викладене, прошу:
визнати, що згода на проведення огляду квартири за адресою, вул. Леніна, 1, кв. 1, в якій я мешкаю, мною була надана недобровільно, під тиском
працівників міліції;
Іванов І.І.
Примітка:
1. Якщо скарга буде розглядатись судом в судовому засіданні з розгляду
кримінальної справи по суті, то необхідно:
а) заявити клопотання про виклик в судове засідання сестри підсудного для з’ясування обставин проведення огляду в помешканні;
б) незалежно від результатів розгляду попередніх скарг, треба ставити питання про отримання речових доказів в результатів такого
огляду незаконним шляхом, та, відповідно, про неможливість їх використання в якості доказів обвинувачення.
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Д од а ток 1 0
(Приклад запиту на отримання копій документів
на підставі п. 13 ч. 2 ст. 48 КПК України)
Начальнику Печерського РВ
УМВС України м. Києва
Семенову С.С.
Іванова Івана Івановича,
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 13, кв. 13,
т. 2233222

Шановний Семену Семеновиче!
Я є захисником обвинуваченого Петрова Петра Петровича, 01.01.1980 р. н.,
у кримінальній справі за обвинуваченням за ч. 1 ст. 187 КК України, яка перебуває в провадженні Печерського районного суду м.Києва.
Ця кримінальна справа була порушена за заявою Сергєєва Сергія Сергійовича 01.07.2007 г., заява зареєстрованою ЖРЗПЗ 01.10.2009 р. за № 5555.
Дослідчі дії, затримання підозрюваного, а також перші слідчі дії з моїм
підзахисним Петровим П.П. проводились в приміщенні Печерського райвідділу.
В теперішній час для здійснення захисту Петрова П.П. у кримінальній
справі в мене виникла потреба в отриманні деякої інформації з документів
Печерського райвідділу.
На підставі викладеного, для забезпечення можливості виконання мною
моїх обов’язків захисника Петрова П.П., на підставі п. 13 ч. 2 ст. 48 КПК України,
прошу Вас надати мені наступну інформацію:
1) Чи є в Книзі обліку осіб, доставленных до чергової частини Печерського РВ запис про доставлення Петрова П.П. в період з 01 по 11 квітня 2010 р.
В разі наявності такого прошу надати мені його завірену фотокопію.
2) Чи є в Журналі обліку відвідувачів та запрошених до Печерського РВ
записи про явку Петрова П.П в період з 01 по 11 квітня 2010 р. В разі наявності
таких прошу також надати мені завірені фотокопії цих записів.
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Копію прошу видати мені на руки, попередньо сповістивши мене про готовність матеріалів за зазначеними вище засобами зв’язку.
Додаток: копія постанови про призначення та допуск до участі у справі
захисника.
З повагою,

«___» _________ 2010 р.
Іванов І.І.
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Д од а ток 1 1
Районному врачу психиатру-наркологу
___________ района г. ___________
Ф.И.О.
адвоката Ф.И.О.
свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью № ____, выдано
_______________________________
АДВОКАТСКИЙ ЗАПРОС
В производстве Червонозаводского районного суда г. Харькова находится уголовное дело по обвинению Х., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 309 ч. 1 УК Украины.
Из материалов уголовного дела следует, что Х., на протяжении нескольких лет употреблял путем курения особо опасное наркотическое вещество — марихуану.
Согласно заключению судебно-наркологической экспертизы №_ от ____
установлен диагноз: «психические и поведенческие расстройства вслед
ствие употребления конопли без синдрома зависимости. В принудительном
лечении не нуждается».
В связи с изложенным, прошу дать консультативное заключение специалиста по следующим вопросам:
1. Какой характер носят психические и поведенческих расстройства
у гр. Х. в соответствии с установленным судебно-наркологической экспертизой (акт №__ от _______ ) диагнозом: «психические и поведенческие расстройства вследствие употребления конопли без синдрома зависимости».
2. Являются ли данные психические и поведенческие расстройства
у гр. Х. основанием для проведения профилактического лечения.
Приложение:
— фотокопия акта судебно-наркологической экспертизы №__ от ___,
— протокол допроса обвиняемого
(Дата)				
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Д од а ток 1 2

(Штамп)
Міністерство охрони здоров’я України
Управління охорони здоров’я
_______________ облдержадміністрації
___________ міська клінічна наркологічна лікарня №__ Наркологічний
кабінет ______________ району
міста ______________
Справка
Дана б-му Х. (дата рождения), (адрес)., обратившемуся (дата) в наркологический кабинет ______________ р-на по поводу эпизодического употребления препаратов группы каннабиноидов (конопля, марихуана). В результате
проведённого обследования установлен диагноз: Эпизодическое употребление препаратов группы каннабиноидов (конопля, марихуана) с вредными
последствиями F12.10.
Назначен курс лечения:
Дезинтоксикационная терапия:
— реосорбилакт 200 мл. в/в кап. № 5 через день;
— глюкоза 40% — 20 мл. в/в № 5 через день;
— натрия тиосульфат 30% — 10 мл. в/в ежд. № 10
— пирацетам 20% — 5 мл. в/в ежд. № 10;
— магния сульфат 25% — 5 мл. в/м ежд. № 10 — вит. В1 4мл в/м ч/д № 5;
— вит. В6 4 мл в/м ч/д № 5;
— вит. С 2 мл в/м. ежд. № 10
Сенсибилизирующая терапия:
—	Антаксон 50 мг. 1 капсула вдень
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Психотерапия:
Курс гипносуггестивной терапии 10 сеансов, направленный на формирование отрицательной установки на приём каннабиноидов.
Курс лечения окончил (дата). В результате проведенного лечения выработана стойкая установка на отказ от употребления психоактивных веществ.
Взят под профилактическое наблюдение в наркологическом кабинете
_______________ района.

Районный врач-нарколог
________________ р-на		
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Д од а ток 1 3
Районный врач психиатр-нарколог ____
__________ района г. ___________ врач
__________ категории
Ф.И.О
КОНСУЛЬТАТИВНОЕ
заключение специалиста
(Дата), мною, врачом психиатром-наркологом наркологического кабинета _____________ района г. _______________ Ф.И.О. получен запрос
адвоката Ф.И.О., осуществляющего свою деятельность на основании свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью №___ п. 13 ч. 2 ст. 48
УПК Украины, с предоставленными документами в виде фотоокопий акта судебно-наркологической экспептизы № 156 от 27.01.09 г., протокола допроса
обвиняемого и просьбой дать консультативное заключение по поставленным вопросам:
1. Какой характер носят психические и поведенческих расстройства
у гр. Х. в соответствии с установленным судебно-наркологической экспертизой ( акт №__ от ___) диагнозом: «психические и поведенческие расстрой
ства вследствие употребления конопли без синдрома зависимости».
2. Являются ли данные психические и поведенческие расстройства
у гр. Х. основанием для проведения профилактического лечения
Исследователькая часть
Гр-ну Х., согласно заключению наркологической экспертизы №_ от ____
___ врачом экспертом-наркологом Ф.И.О. установлен диагноз: «психические
и поведенческие расстройства вследствие употребления конопли без синдрома зависимости. В принудительном лечении не нуждается».
На основании этого, а также последующего обследования больной
Ф.И.О. _______________ район, взят под профилактическое наблюдение
в наркологическом кабинете _______________ района. На момент обследования б-й Ф.И.О. сообщил, что не употребляет наркотические вещества после
задержания сотрудниками милиции в январе 2009 г.
(подпись и личная печать врача)
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При обследовании Ф.И.О. использовались следующие методики:
— Клинико-диагностическая — выяснение жалоб пациента, обследование состояния внутренних органов, центральной и периферической нервной системы, исследование психической сферы:
•
среднего роста, правильного телосложения достаточного питания; кожа и видимые слизистые обычной окраски, без следов
свежих инъекций; внутренние органы без патологии; центральная и периферическая нервная система без неврологических
нарушений.
—	Для исследований психической сферы, помимо беседы, применялись
методики психопатологического обследования: личностный опросник Кэттелла (16 РF), характерологический опросник К. Леонгарда,
опросник РЕN Г. и С. Айзенк, психологическая методика исследования уровня субъективного контроля (УСК):
•
сознание ясное, в месте, времени, собственной личности и окружающих лицах ориентирован верно, обращенную к нему
речь понимает, контакт продуктивный. В сфере памяти — сохранена память на предшествующие события, запоминание
текущих сведений затруднено вследствие неустойчивости внимания. Мышление по результатам тестов Кэттела, К Леонгарда,
Г и С Айзенк — абстрактно-конкретного типа, эмоционально
дезорганизовано (велико влияние эмоционального компонента при формировании суждений). По данным теста УСК снижен
уровень субъективного контроля своих поступков. Т. е. действия гр, Х. импульсивны и в своём характере не всегда базируются на логическом осмыслении ситуации и последствиях своих деяний. Эмоционально неустойчив, неспособен контролировать эмоции и импульсивные влечения, неспособен выразить
их в социально-допустимой норме; плохой эмоциональный
контроль, отсутствие чувства ответственности, капризность,
уклонение от реальности. Такие люди внутренне чувствуют
себя беспомощными, усталыми и неспособными справиться
с жизненными трудностями. Доминирует тревожно-депрессивное настроение, озабоченность, подавленность, склонность
к самоупрёкам, замкнутость. Такие люди склонны к самообвинению, самобичеванию, испытывают постоянное чувство вины,
зачастую преувеличивая совершённые ими проступки.
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Выводы:
Таким образом, проведённое обследование позволяет ответить на вопросы, поставленные в адвокатском запросе адвоката Ф.И.О., следующее:
(подпись и личная печать врача)
1.

2.

По первому вопросу: какой характер носят психические и поведенческие расстройства у гр.Х. в связи с установленным ему диагнозом: «психические и поведенческие расстройства вследствие
употребления конопли без синдрома зависимости» на основании
проведенного обследования можно констатировать, что у гр. Х.
имеют место психические расстройства пограничного круга в сферах памяти, внимания, мышления и эмоций, подробно описанные
выше. Данные расстройства в сфере психики отражаются на поведении человека и по причине низкого самоконтроля и личной ответственности могут приводить к употреблению различных видов
психоактивных веществ, в данной ситуации препаратов конопли.
В ответ на второй вопрос можно однозначно сказать, что вышеуказанные психические расстройства и повлекшиеся ими нарушения поведения в форме употребления психоактивного
вещества марихуаны являются основанием для безотлагательного проведения курса профилактического лечения с целью предупреждения усугубления употребления каннабиноидов
и формирования зависимости от них, со всеми антисоциальными
последствиями, которые несёт наркомания.

Использованная литература
(Дата) Районный врач психиатр-нарколог
______________ района г. _________
врач ______ категории.

(Подпись)

(подпись и личная печать врача)
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Д од а ток 1 4
Дело №1-958/2009
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
именем Украины
14 декабря 2009 года г. Харьков
Червонозаводский районный суд г.Харькова в составе: председатель
ствующего — судьи Протасовой О.М., при секретаре — Тарановой А.В.,
с участием прокурора Золочевского С.А., защитника — адвоката ОСОБА_1,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению;
ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, холостого, не работающего, зарегистрированного и проживающего в ІНФОРМАЦІЯ_3, в силу ст. 89 УК Украины судимости не имеющего;
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 309 УК Украины, —
установил:
12.10.2009 года около двадцати двух часов ОСОБА_2, будучи в состоянии алкогольного опьянения, возле магазина «Таргет» по ул. Маломясницкой
в г. Харькове у неустановленного следствием лица без цели сбыта незаконно
приобрел за 2 грн. психотропное вещество метамфетамин (первитин) массой сухого остатка 0,3475 г, находившееся в медицинском шприце емкостью 10 мл, и хранил его при себе, однако через 20 минут возле дома № 4 по
ул. Плехановской в г. Харькове был задержан с указанным психотропным веществом сотрудниками милиции.
Органом досудебного следствия эти действия ОСОБА_2 квалифицированы по ч. 1 ст. 309 УК Украины как незаконное приобретение и хранение
психотропного вещества без цели сбыта.
Подсудимый ОСОБА_2 вину в предъявленном ему обвинении признал
полностью и показал, что употребляет психотропные вещества эпизодически, последние девять месяцев — один-два раза в месяц. Почувствовав,
что стала возникать зависимость от психостимуляторов, обратился к врачу
и прошел курс лечения от нее. В содеянном чистосердечно раскаялся.
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В связи с этим защитником подсудимого — адвокатом ОСОБА_1 заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении его подзащитного в связи с тем, что он добровольно обратился в лечебное учреждение
и со 02.11.09 по 12.11.09 прошел курс лечения от наркомании, о чем представил справку наркологического кабинета Коминтерновского района г. Харькова, в связи с чем просил освободить ОСОБА_2 от уголовной ответственности за совершенное им деяние, а уголовное дело прекратить.
Исследовав данные о личности подсудимого, который поддержал ходатайство своего защитника, а также заслушав мнение прокурора, который
полагал, что курс лечения пройден подсудимым с единственной целью избежать уголовной ответственности за содеянное, поскольку ранее в отношении него уголовное дело по ч .4 ст. 309 УК Украины уже прекращалось,
а потому заявленное ходатайство не подлежит удовлетворению, суд считает,
что заявленное ходатайство подлежит удовлетворению, а уголовное дело —
прекращению, по следующим основаниям.
Судом установлено, что при обстоятельствах, изложенных в описательной части постановления, ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 309 УК Украины.
В соответствии с ч. 4 ст. 309 УК Украины лицо, которое добровольно обратилось в лечебное учреждение и начало лечение от наркомании, освобождается от уголовной ответственности за действия, предусмотренные частью
первой этой статьи.
В соответствии со ст. 9 Закону Украины «Об основах здравоохранения
Украины», принудительное лечение лиц, совершивших общественно-опасное деяние, является ограничением прав граждан, а потому применяется
только в случаях и в порядке, установленном законом.
Согласно п.д. ст. 6, ст. 38 указанного Закона, каждый гражданин Украины
имеет право на квалифицированную медико-санитарную помощь, включая
свободный выбор врача и учреждения охраны здоровья; каждый пациент,
если это оправдано его состоянием, имеет право быть принятым в любом
государственном лечебно-профилактическом учреждении по своему выбору, если это учреждение имеет возможность обеспечить соответствующее
лечение.
Как усматривается из акта судебно-наркологической экспертизы № 2181
от 16.10.09, вследствие употребления стимуляторов у ОСОБА_2 обнаружены психические и поведенческие расстройства без синдрома зависимости;
в принудительном лечении от наркомании он не нуждается.
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Указанный диагноз подтверждается также и заключением специали
ста — врача-нарколога наркологического кабинета Харьковской городской
клинической наркологической больницы № 9, в котором с 02.11.09 по 12.11.09
ОСОБА_2 прошел курс лечения от наркомании.
Таким образом, суд считает, что, обратившись по своему выбору
в коммунальное лечебно-профилактическое учреждение, которое имеет возможность обеспечить соответствующее лечение, ОСОБА_2 реализовал свое право на охрану здоровья, гарантированное ст. 49 Конституции Украины, ст.ст. 6, 38 Закона Украины «Об основах здравоохранения
Украины», и это обращение было оправдано состоянием его здоровья.
Каких-либо объективных данных, свидетельствующих об отсутствии
доброй воли подсудимого излечиться от заболевания, стороной обвинения
суду не представлено.
С учетом приведенных норм, суд считает, что вывод судебных экспертов
о том, что ОСОБА_2 не нуждается в принудительном лечении от наркомании,
не исключает его добровольного обращения за медицинской помощью и не
является препятствием к оказанию таковой, а свидетельствует лишь о невозможности такого ограничения его прав по принуждению суда.
Доводы стороны обвинения о невозможности повторного применения
к ОСОБА_2 положений ч. 4 ст. 309 УК Украины суд также не принимает во внимание, поскольку они не основаны на законе.
В то же время, суд полагает, что указанное обстоятельство свидетель
ствует о том, что подсудимый нуждался в повторном лечении, что и было
сделано им добровольно.
Таким образом, судом установлено, что подсудимый, совершив преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 309 УК Украины, добровольно обратился в лечебное учреждение и начал лечение от наркомании, а потому, в соответствии с ч. 4 ст. 309 УК Украины и с учетом положений п. 24 постановления
Пленума Верховного Суда Украины от 26.04.02 г. № 4 «О судебной практике по
делам о преступлениях в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров» (с последующими изменениями), подлежит освобождению от уголовной ответственности.
На основании изложенного, руководствуясь ч. 4 ст. 309 УК Украины,
ст.ст. 273,282 УПК Украины, —
постановил:
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 309 УК Украины, прекратить.
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Освободить ОСОБА_2 от уголовной ответственности за совершение
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 309 УК Украины в связи с добровольным обращением в лечебное учреждение и прохождением курса лечения от наркомании.
До вступления постановления в законную силу меру пресечения ОСОБА_2
оставить прежней — подписку о невыезде.
По вступлении постановления в законную силу вещественное доказательство — шприц с метамфетамином (первитином), находящийся в камере
хранения вещественных доказательств ОРО ХГУ УМВДУ в Харьковской области — уничтожить.
На постановление в течение семи дней со дня его вынесения стороны
могут подать апелляцию в Апелляционный суд Харьковской области.
Председательствующий судья Протасова О.М.
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