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Передмова

Передмова
Незважаючи на те, що питома вага наркозлочинів в Україні за останні роки дещо зменшилась і у 2019 році складала 6,5%, «результативність»
розслідування таких кримінальних правопорушень набагато вище ніж
середня за всіма категоріями і складає 11% від їх загальної кількості. Відтак переважна кількість осіб, які притягаються до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (надалі — «наркотичні
засоби») є люди, які вживають наркотики, а не учасники нелегального
наркобізнесу. За такої державної політики грубі 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.
Це видання складено на підставі досвіду роботи адвокатів пілотного Офісу громадського захисника в м. Харкові та Всеукраїнської мережі
правової допомоги для вразливих верств населення, що підтримані Міжнародним фондом «Відродження» (м. Київ), фундацією «Відкрите суспіль
ство» (м. Будапешт), і по суті, є порадами з реалізації принципу активного
захисту для цієї категорії кримінальних проваджень. 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.


https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113895&libid=100820&c=edit&_c=fo#
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Звичайно, ці поради можуть бути використані при захисті не лише
у кримінальних провадженнях за обвинуваченням наркозалежних осіб,
а й у будь-яких інших але специфіка ведення захисту у таких провадженнях,
що висвітлюється в цьому виданні, 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.
Зважаючи на те, що в провадженні судів ще перебуває певна кількість
кримінальних справ, що розглядаються за правилами КПК (1960 р.), а більшість джерел, на які є посилання у тексті цього видання, використовують
термінологію саме цього кодексу, який втратив чинність з 19.11.2012 р.,
в тексті видання, залежно від контексту, використовуються терміни як
«кримінальне провадження» так і «кримінальна справа».
Поради, викладені у цьому виданні, розраховані на осіб, які здійснюють захист у кримінальних провадженнях (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 цього видання 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. На думку
автора, такі частини видання може використовуватись в якості довідникового посібника.
Наведені у виданні практичні поради 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 Конвенції із захисту прав людини та основоположних
свобод та практики Європейського суду з прав людини (далі — Європейського суду), стосовно чого наведені лише деякі положення Конвенції,
окремі положення з практики Європейського суду та приклади їх засто10
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сування при здійсненні захисту у кримінальних провадженнях (справах)
обраної групи.
Деякі поради можуть здаватися сумнівними, непотрібними, і навіть, хибними. Переважна частина з порад, які наведені в цьому виданні,
пройшла практичний іспит часом при здійсненні захисту в кримінальних
провадженнях (справах), деякі з них розраховані на майбутню апробацію,
зокрема, пов’язані з наданням стороні захисту додаткових можливостей
новим КПК. Якщо частина з них буде застосовуватись при захисті осіб, які
переслідуються кримінальним порядком з порушенням їхніх законних
прав, автор буде вважати свою мету досягнутою.
У Додатках наведені витяги із судових рішень у кримінальних справах,
в тому числі виправдувальних вироків, в яких суди визнали численні по
рушення процесуального законодавства під час досудового провадження.
Висловлюю щиру подяку моїм колегам, адвокатам, ідеї, досвід та знання яких були використані при підготовці цього видання:
— Олександру Бишкову, м. Харків;
— Аркадію Бущенку, м. Київ;
— Марії Камінській, м. Львів;
— Володимиру Куценку, м. Херсон;
— Олегу Несінову, м. Новомосковськ;
— Едварду Ракеру, штат Каліфорнія, США;
— Ігорю Скальку, м. Миколаїв;
— Олегу Максименку, м. Харків.
Геннадій Токарев
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Розділ 1
Захист прав осіб, які переслідуються
у кримінальному порядку
1.1. Загальні зауваження
Серед певної частини адвокатів існує негативне ставлення до застосування активних дій з оскарження порушень прав їхніх клієнтів під час
здійснення захисту від кримінального обвинувачення, у тому числі з посиланням до положень міжнародного законодавства в галузі прав людини. Існує думка, що ці оскарження не дають ніякої вигоди клієнтові, а лише
призводять до марних затрат часу і зусиль. Наприклад, можна почути таке:
«Так, ми будемо скаржитись, чи захищати клієнтів?».
Є підстави не погодитись з тим, що захист прав клієнтів, безпосередньо не пов’язаний із кримінальним обвинуваченням, який, зазичай, здійснюється у формі оскарження, є марною тратою часу і зусиль. Звичайно,
недоречно оскаржувати підряд кожне найменше порушення сторони обвинувачення. Проте у багатьох провадженнях (справах) більшість доказів
обвинувачення отримується саме з порушенням фундаментальних прав
людини: права на свободу (незаконне затримання), заборони застосування
катувань (примус зізнатися 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 поліції, захиснику залишається лише збирати фактичні дані щодо обставин, які пом’якшують покарання. У випадку, коли особа у скоєнні
злочину під тиском працівників оперативних підрозділів або органів досудового розслідування, а згодом змінила свою позицію щодо пред’явленого
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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 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 з огляду на
обґрунтованість 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 вчинити у кожному випадку порушення прав
клієнтів, щоб не завдати їм 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 більшості випадків оскарження навіть
з таких, на перший погляд, незначних підстав, як тривале утримання 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 і, 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
01.11.1996 «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». З набранням чинності Кримінальним процесуальним кодексом (надалі — «КПК») України (2012 р.) окрім
загальної норми про допустимість лише доказів, одержаних в установленому цим Кодексом порядку, було встановлено положення про недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод
людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними
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договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Вочевидь, зазначені норми законодавства надають широкі можливості для захисту у кримінальному провадженні, і саме під цим кутом зору
треба розглядати кожне порушення з боку органів кримінального переслідування.
Уявляється, що коли кількість скарг до суду на порушення закону
з боку органів досудового розслідування та оперативних підрозділів, 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 правоохоронців, так і шляхом
неформального нагадування керівникам оперативних підрозділів про неприпустимість таких дій.

1.2. Основні види порушень прав наркозалежних осіб

у період досудового розслідування кримінального провадження

Правозахисні організації протягом тривалого часу звертають увагу
держави на те, що чинна державна політика у сфері протидії поширенню
наркоманії спрямована на кримінальне переслідування наркозалежних
хворих людей, що призводить до жорстокої дискримінації осіб цієї вразливої соціальної групи з боку правоохоронних органів. Найбільш типовими в Україні є різноманітні порушення закону та відповідних прав наркозалежних осіб під час їх кримінального переслідування, найбільш типові
з яких:
— незаконне затримання осіб поліцейськими і тримання затриманих у приміщеннях поліції;
— порушення права на захист, у тому числі:
• мати захисника у кримінальній справі та побачення з ним до
першого допиту;
• не давати показання або пояснення — для підозрюваних, обвинувачених, підсудних (ст.ст. 42 КПК);
— порушення права на мовчання та гарантії від самообвинувачення — права не давати показання щодо себе, членів сім’ї та близь14
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ких родичів — для кожної людини (всупереч положенням ст. 63
Конституції України, ст. 18 КПК, ч. 2 ст. 33 Закону України «Про національну поліцію», п. 1 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативнорозшукову діяльність»);

Примітки:
1. Останні два порушення найчастіше є безпосереднім наслідком іншого порушення — примушення до зізнання у скоєнні злочину (див. нижче).
2. Правоохоронці для доведення наявності добровільної згоди, зазвичай, отримують від особи письмову згоду на надання пояснень. У випадках, коли така згода
надана недобровільно, добровільність надання згоди можна оспорювати, зокрема,
з посиланням на конкретні обставини надання цієї згоди, наприклад, застосування кайданків, проникнення у житлове приміщення цієї особи із застосуванням
сили і т. ін.
— примушення до зізнання у скоєнні злочину (із застосуванням незаконних засобів психічного та фізичного впливу, тривалого утримання в поліції без надання їжі, питної води та умов для сну, з використанням стану наркотичного сп’яніння або абстиненції) і т. ін.);
— провокація злочинів;
— фальсифікація злочинів (підкидання наркотиків, складання під
роблених документів справи, фальсифікація збуту за вчинення
лише незаконних операцій з наркотиками для власних потреб);
— проведення процесуальних дій з особами, доставленими до полі
ції 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 у кримінальному порядку, відбуваються не лише відносно наркозалежних і не тільки у кримінальних провадженнях (справах) про злочини
у сфері обігу наркотичних засобів. Але саме наркозалежні особи як представники одної із найбільш соціально незахищених категорій осіб в загальному випадку стають об’єктом комплексного системного порушення
їхніх прав особливо за умови відсутності надання їм адекватної правової допомоги.
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1.3. Використання положень Конвенції з прав людини
та практики Європейського суду з прав людини

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Європейська конвенція про
захист прав людини і основоположних свобод (надалі — «Конвенція») була
ратифікована Верховною Радою України 17.07.1997 і, таким чином, стала
частиною національного законодавства.
Згідно зі ст. 17 Закону України від 23.02.2006 «Про виконання рішень
та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди України при розгляді справ застосовують Конвенцію та практику Європейського суду.
До того ж, ст. 8 КПК встановлено, що принцип верховенства права
у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики
Європейського суду, а відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК яким кримінально-процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики
Європейського суду. Таким чином, на законодавчому рівні визначені можливості для використання при здійсненні захисту у кримінальних провадженнях (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 цього видання включені витяги із рішень Європейського суду
з прав людини, які згруповані відповідно до змісту їх розділів та можуть
використовуватись при здійсненні захисту у кримінальних провадженнях
(справах).
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Розділ 2
Незаконне затримання
2.1. Окремі положення національного та міжнародного законодавства
щодо повноважень органів держави щодо затримання особи

Статтею 29 Конституції України визначені межі повноважень органів
кримінального переслідування на позбавлення волі особи, навіть якщо воно тимчасове. Незважаючи на це, кожного дня в приміщеннях поліції по всій
країні перебуває велика кількість 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 свободи осіб без офіційного визнання 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 у кримінальному порядку, а й свідків і навіть потерпілих.
Найбільш поширеними формами незаконного затримання є такі:
— затримання особи за відсутності правових підстав до того, зокрема, підозрюваного у вчиненні злочину без ухвали слідчого за
відсутності умов, передбачених ч. 1 або ч. 2 ст. 208 КПК;
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— несвоєчасна реєстрація затримання або відсутність його реєстрації взагалі (так зване «невизнане затримання»), яке межує із викраденням людини;
— тримання в поліції (до направлення в ізолятор тимчасового тримання («ІТТ») з перевищенням визначеного законодавством граничного часу без харчування і належних умов тримання, зокрема
для сну;
— затримання особи за відсутності фактичних підстав для цього
(тобто, за відсутності вчинення правопорушення) 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 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 виокремленні в українському законодавстві обидва поняття: «адміністративне правопорушення» та «кримінальний злочин», тому з точки зору Конвенції, адміністративне затримання
та затримання за підозрою у вчиненні злочину без рішення суду (ухвали
слідчого судді) є одним із передбачених нею видом позбавлення волі особи.
Природно вважати, що підставою для підозри у вчиненні правопорушення має 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.
У чинному КПК використовується поняття «обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення», яке є однією із підстав для затримання з метою приводу та застосування запобіжних заходів, а у ч. 1 ст. 178
КПК наведені ознаки обґрунтованості такої підозри — вагомість наявних
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доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та
кримінальних справ у п. 10 свого інформаційного листа № 511-550/0/4-13
від 04.04.2013 «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження» зазначив, що при розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу суд
зобов’язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі відповідно
до ст. 178 КПК, серед яких першою є обґрунтованість підозри. Стороною
захисту під час оспорювання наявності обґрунтованої підозри може бути використана позиція з цього питання Європейського суду: «Суд підкреслює, що «обґрунтованість» підозри, на якій має ґрунтуватися арешт,
є важливою частиною гарантій проти довільного арешту та затримання, встановлених §1 (c) статті 5 Конвенції. Це потребує існування певних
фактів або інформації, яка б переконала неупередженого спостерігача,
що ця особа, можливо, вчинила цей злочин...» (O’Hara v. United Kingdom
(О‘Хара проти Сполученого Королівства, рішення від 16.10.2001, §34).
У Кримінально-процесуальному кодексі України (1960 р.) були передбачені спеціальні норми для оскарження затримання за підозрою у скоєнні злочину. Наразі такі норми відсутні у чинному КПК. Статтею 303 чинного
КПК передбачений виключний перелік рішень, дій або бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені в ході досудового розслідування. На даний час у кодексі немає положень щодо оскарження незаконних дій співробітників оперативних підрозділів, які у переважній більшості
випадків і затримують осіб за підозрою у вчиненні злочину. Отже, КПК прямо не передбачено право сторони захисту оскаржити затримання особи
за підозрою у вчиненні злочину, здійснене без судового дозволу (ухвали
слідчого судді). На перший погляд, можна скористатися можливістю звернутися з цього приводу з позовом до суду адміністративної юрисдикції.
Але, посилаючись на норму п. 2 ч. 3 ст. 17 про те, що юрисдикція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи, що належить
вирішувати в порядку кримінального судочинства, адміністративні суди
не приймають до свого провадження такі позови, навіть не зважаючи на
те, що чинним КПК не передбачено оскарження незаконності затримання.
Відтак, єдиним шляхом такого оскарження є звернення зі скаргою до суду
загальної юрисдикції на підставі положення ст. 55 Конституції України як
норми прямої дії про можливість оскарження до суду рішень, дій або без19
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діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх
посадових або службових осіб.
Можливо також оскаржити законність затримання підозрюваного
у вчиненні злочину шляхом звернення до суду із клопотанням про визнання недопустимими доказів, отриманих під час незаконного затримання на
підставі ст. 87 КПК «Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини». В такому випадку теза захисту про
недопустимість доказів буде не самостійною вимогою, а лише підставою
для визнання певних доказів недопустимими, а доводи щодо незаконності затримання підозрюваного викладаються в мотивувальній частині
такого клопотання. Але відповідно до ч. 3 ст. 87 КПК це можливо лише під
час судового провадження, відтак рішення з цього питання буде істотно
відтерміноване.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 42 КПК передбачено право підозрюваного, обвинуваченого «вимагати проведення перевірки обґрунтованості затримання».
Слід відзначити, що у цій нормі навіть не назначені процедурні моменти,
які є перешкодою для реалізації цього права:
— яка форма звернення з такою вимогою мається на увазі: заява,
скарга, клопотання;
— до кого саме треба звертатися з такою вимогою — керівника оперативного підрозділу, керівника органу досудового розслідування, слідчого або прокурора, та в який строк;
— який порядок розгляду звернення з такою вимогою та які можливі
результати та наслідки такого звернення.
Можна констатувати те, що КПК не передбачені спеціальні норми
для оскарження в судовому порядку незаконності затримання (як це було
у ст. 106 КПК (1960 р.), як і для оскарження дій та бездіяльності оперативних підрозділів (як це було в ст. 110 КПК (1960 р.) для органів дізнання). Частина 2 ст. 303 КПК передбачає можливість розгляду інших рішень, дій чи
бездіяльності слідчого або прокурора під час підготовчого провадження
в суді, але і вона не передбачає в якості суб’єктів оскарження оперативних
підрозділів. Перешкодою до оскарження незаконності затримання в суді
адміністративної юрисдикції є положення ч. 3 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України, яка виключає із юрисдикції адміністративних судів справи, що належить вирішувати в порядку кримінального судочинства, навіть за відсутності передбачення порядку такого оскаржен20
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ня в КПК. Звичайно, норма ст. 55 Конституції України надає можливість
оскарження до суду будь-якого рішення, дій чи бездіяльності будь-яких
суб’єктів владних повноважень, але у будь-якому випадку оскарження
незаконності затримання за підозрою у вчиненні злочину є вельми проблематичним. У разі, якщо незаконне, наприклад, без його документальної
реєстрації, містить ознаки складу злочину, передбаченого ст. 371 КК України, адекватним заходом реагування на незаконне затримання може бути
звернення із заявою про вчинення кримінального правопорушення до
відповідного органу досудового розслідування.
Що стосується адміністративного затримання, то з прийняттям КПК
(2012 року) у ст. 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі — «КУпАП») була виключена норма, за якою строк адміністративного затримання обчислювався з моменту доставлення порушника
для складення протоколу, а особи, яка була в стані сп’яніння, — з часу її
витвереження. Відсутність в КУпАП прямого визначення часу початку обчислення строку адміністративного затримання дає можливість органам
затримання тлумачити його на власний розсуд. Проте, виходячи із положення ст. 209 КПК про те, що особа є затриманою з моменту, коли вона
силою або через підкорення наказу змушена залишатися поряд з уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою, можна зробити висновок, що законодавець
вважає моментом затримання час, коли особа була фактично обмежена
в праві на свободу. Така позиція підтверджується Порядком інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (затв. Постановою КМУ від
28.12.2011 № 1363 зі змінами) (надалі — «Порядок інформування центрів»),
яким встановлено вимоги та механізм інформування центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб
органами, уповноваженими здійснювати адміністративне затримання
або затримання згідно з дорученнями правоохоронних органів, або затримання осіб органами досудового розслідування. Відповідно до п. 2
цього Порядку уповноважена службова особа, яка здійснила затримання,
негайно після фактичного затримання особи повідомляє відповідному
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги інформацію
про затримання.
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До того ж в разі доставляння порушника не до чергової частини
поліції для складання протоколу про адміністративне правопорушення,
а наприклад, для «співбесіди» в інші приміщення поліції, строк затримання
не починає обчислюватись і після доставляння особи до поліції.
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 і після набуття чинності КПК (2012 року) продовжує
існувати хибна правозастосовна практика, за якої наявність чи відсутність
факту затримання особи пов’язується не з фактичним позбавленням особи
права вільно пересуватися, а із наявністю або відсутністю протоколу про
затримання. Базовим правовим положенням для оспорювання правильності моменту затримання є норма ст. 209 КПК, яка визнає в якості такого
момент фактичного позбавлення особи можливості вільно пересуватися
на власний розсуд. До того ж існує низка рішень Європейського суду щодо
порушення §1(с) статті 5 Конвенції, в тому числі і проти України, які можна
використовувати в обґрунтування порушень закону при здійсненні захисту у кримінальних провадженнях (справах).

2.2. Несвоєчасна реєстрація або відсутність реєстрації затримання
Реєстрація затримання через певний час після примусового доставляння особи до приміщення поліції є, мабуть, найбільш поширеним порушенням при затриманні людей поліцейськими. У переважній кількості випадків фактичне затримання здійснюється співробітниками оперативних
підрозділів, 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, не складання протоколу про затримання
співробітниками оперативних підрозділів в разі, коли саме вони виконали
всі дії з фізичного захвату особи і доставили її до поліції, зазвичай із за22
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стосуванням наручників, а нерідко, і сили, є очевидним порушенням вимог КПК 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
співробітників оперативних підрозділів 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 поліції 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;
2) права бути доставленим до слідчого судді впродовж максимального визначеного законом строку: 36 годин — за наявності ухвали слідчого судді про затримання з метою приводу (ч. 1 ст. 191
КПК) або 60 годин — в разі затримання без такої ухвали слідчого
судді (ч. 2 ст. 211);
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 уніфікованої форми. 15.06.2017 року
в Міністерстві юстиції України була зареєстрована нова Інструкція з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної
поліції України, затверджена наказом МВС України від 23.05.2017 № 440
(далі — Інструкція з організації діяльності чергової служби). Ця інструк23
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ція передбачає низку облікових документів чергової служби, в тому числі
Журнал обліку доставлених, відвідувачів та запрошених. У журнал обліку
доставлених, відвідувачів та запрошених заносяться відомості щодо всіх
без винятку осіб, які доставлені, викликані поліцейськими для складання
адміністративних матеріалів,проведення процесуальних та слідчих дій чи
прибули до поліції з особистих або службових питань.
Статус особи, що перебувала в поліції (затримана/запрошена/відвідувач) можна визначити за змістом графи «Мета доставлення/прибуття»,
в разі її заповнення. Хоча зазначеною інструкцією передбачена також Книга обліку осіб, яких поміщено до кімнати для затриманих, але затримані
особи дуже рідко поміщаються до кімнати для затриманих, тому ця Книга
не є інформативною. Пам’ятка для затриманих осіб видається лише особам, які поміщаються до кімнати для затриманих (далі — КЗ).
Також може представляти інтерес з точки зору отримання інформації,
корисної для ведення захисту, Журнал інформування центрів з надання
безоплатної правової допомоги затриманим, в який вносять відомості про
інформування уповноваженою службовою особою, яка здійснила затримання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 213 КПК, установи, уповноваженої законом на надання безоплатної правової допомоги.
В разі наявності в особи, яка перебуває в поліції, проблем зі здоров’ям,
можуть бути в нагоді відомості з Журналу реєстрації надання медичної допомоги особам, які перебувають у органі (підрозділі) поліції.
Правила реєстрації осіб, що доставляються, запрошені до поліції або
відвідують їх, наведені у п. 5.3.2. цього видання. 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 поліції, міжнародним стандартам з прав
людини, позитивним є те, що вона є відкритим нормативно-правовим актом, що принципово дає підстави для використання її положень для оспорювання в суді законності дій із підзахисним, зокрема, під час затримання
та тримання в поліції.
Якщо обов’язок з реєстрації осіб, доставлених до чергової частини,
дотримується доволі суворо, то з реєстрацією всіх інших осіб, що прибувають до поліції у вигляді відвідувачів («запрошених»), або інших осіб, які до24
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ставляються, зокрема, оперативними працівниками до інших службових
приміщень поліції, ситуація значно гірша.
Звичайно, якщо поліцейські, 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 поліції, оскільки згодом це може стати доказом перебування такої
особи в поліції, а відтак і використовуватись в якості доказу незаконності
їхніх дій. Практично працівник, який здійснює пропуск осіб до адміністративного будинку поліції, навіть за бажання не має реальної можливості
домогтися реєстрації кожної особи, яка перетинає «пост № 1», оскільки
співробітники оперативних підрозділів, які зазвичай примусово доставляють осіб до поліції не є підпорядкованими по службі постовому, до того ж,
зазвичай набагато вище його за спеціальним званням і посадою.
Таким чином, виконання реєстрації осіб, які примусово доставляються до поліції, віддано на розсуд поліцейських, які їх доставляють. Наразі
у зазначених двох облікових документах поліції реєструється лише частина від загальної кількості осіб, які примусово доставляються в поліцію.
Але все ж таки певну частину осіб, яких згодом притягають до кримінальної відповідальності, реєструють в журналі обліку відвідувачів та запрошених до поліції, що надає потенційні можливості для доведення факту
перебування особи в поліції 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 здійснено патрульної служби поліції, може виникнути потреба у відомостях із
документів діяльності патрульної служби, форми яких наведені в додатках
до нормативно-правових актів, що регулюють її діяльність.
Дані про реєстрацію заяви або повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, які були приводом для внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), заходи, вжиті
за заявою чи повідомленням, ким та кому доручено розгляд такої заяви чи
повідомлення можна одержати із Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (Журнал ЄО),
форма та правила заповнення якого затверджені додатком 5 до Порядку
ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень
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про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (затверджений Наказом МВС України від 08.02.2019 № 100) (далі — Порядок ведення єдиного обліку»).
Захисник у кримінальному провадженні, обов’язки якого за чинним
КПК може здійснювати лише адвокат, на підставі ст. 24 Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» може отримати відомості із документів поліції як при безпосередньому ознайомленні з ними в поліції, 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 поліцейських, які здійснювали затримання та ін.).
Для 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, рішення 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».
26

Незаконне затримання

Розділ 2

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 оперативних підрозділів,
тому, за відсутності якихось особливих наслідків цього затримання, наприклад, отримання тілесних ушкоджень від застосування незаконних заходів
фізичного впливу з боку поліцейських, проводити оскарження такого затримання зазвичай не має практичного сенсу.

2.3. Перевищення граничних строків

короткочасного затримання осіб
та неналежні умови їх тримання в поліції

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 поліції (окрім ІТТ), то на
підставі чинного законодавства непросто зробити однозначну відповідь
на це питання.
Після такого затримання уповноважена особа має за допомогою технічних засобів повідомити про затримання до органу досудового розслідування, та доставити затриману особу до найближчого органу досудового
розслідування, в якому негайно зареєструвати доставлення особи, і навіть
у разі доставлення затриманого довше ніж це об’єктивно необхідно, слідчий зобов’язаний провести перевірку причин цього і вирішити питання
про відповідальність винуватих в цьому осіб.
До того ж чинним КПК визначено особу, відповідальну за перебування
затриманих в органі досудового розслідування, яка має негайно зареєструвати затриманого, роз’яснити затриманому підстави затримання, його права та обов’язки, забезпечити належне поводження із затриманим та дотримання його прав, невідкладне надання медичної допомоги а також фіксацію
медичним працівником тілесних ушкоджень або погіршення стану здоров’я
затриманого, в тому числі за бажанням затриманого для цього може бути
допущена конкретна особа, яка має право на заняття медичною діяльністю,
забезпечити запис інформації про усі дії, що проводяться із залученням
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затриманого. Відповідно до п. 10 розділу ІІ Інструкції з організації діяльності
чергової служби — частини в якості таких осіб начальником поліції призначається одна або декілька посадових осіб, в якості яких не можуть бути слідчі. Наразі в цьому Порядку не визначено, в який саме документ має заноситись інформація про дії, що проводяться із затриманою особою, а відтак,
відсутня і форма такого документу, на відміну від журналів, які використовуються в черговій частині. На жаль, можна констатувати, що через 7 років
після набрання чинності КПК (2012) його норми, які встановлюють обов’язок
поліції забезпечити запис усіх дій, що проводяться із залученням затриманого, є суто декларативною, а така реєстрація і дотепер не відбувається.
Відповідно до п.п. 8 п. 3 розділу V Інструкції з організації діяльності
чергової служби інспектор чергової частини має право поміщати і утримувати в кімнатах для затриманих (КЗ) чергової частини:
— осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів, за які передбачене покарання у виді позбавлення волі, без ухвали слідчого судді, суду, на
підставі протоколу про затримання особи, підозрюваної у вчиненні
злочину, відповідно до статті 208 Кримінального процесуального
кодексу України (далі — КПК), а також осіб, які переховуються від
органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються
від виконання кримінального покарання, на підставі ухвали слідчого
судді, суду про дозвіл на затримання — на строк до 3 годин із подальшим поміщенням до ізоляторів тимчасового тримання(далі — ІТТ),
а якщо доставлення зазначених осіб до ІТТ у цей строк неможливе
через віддаленість або відсутність належних шляхів сполучення, вони можуть триматися в КЗ не більше 24 годин;
— осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, визначені пунк
том 1 частини другої статті 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП), на підставі протоколу про
адміністративне затримання — на строки, визначені статтею 263
КУпАП;
— військовослужбовців, які вчинили діяння, що мають ознаки кримінального чи адміністративного правопорушення, — на встановлений законодавством строк до передачі їх посадовим особам
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.


	Стаття 212 КПК.
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У п.п. 8 п. 3 розділу V Інструкції з організації діяльності діяльності чергової служби встановлений максимальний строк тримання затриманих
у КЗ — до 3 годин, але це нормативне обмеження не має великого практичного значення, оскільки стосується лише часу тримання особи у КЗ
(яке застосовується дуже рідко), отже, час, протягом якого затриманий
перебуває в інших приміщеннях поліції, не враховується.
До того ж слід зауважити, що підозрюваний, оголошений в розшук відповідно до ст. 281 КПК, може бути затриманий на підставі ухвали слідчого
судді про затримання з метою приводу (ст. 190 КПК). Треба пам’ятати і положення п. 5 ч. 1 та ч. 3 ст. 190 КПК про те, що в ухвалі слідчого судді про
затримання підозрюваного з метою приводу має бути зазначений строк її
дії, а якщо такий строк в ухвалі не зазначений, з моменту закінчення шести
місяців з дати постановлення ухвали. Тому затримання за підозрою у вчиненні злочину на підставі ухвали слідчого судді про затримання з метою
приводу, здійснене після закінчення строку дії ухвали, є незаконним.
Відповідно до п.п. 1 п. 10 3 розділу V Інструкції з організації діяльності
чергової служби розгляд обставин затримання або доставлення осіб до територіального підрозділу поліції проводиться працівниками добового наряду
чергової служби або іншими працівниками за дорученням начальника цього
підрозділу чи його заступника в окремій кімнаті, яка своїм обладнанням не
пригнічує їх честь та гідність, з дотриманням встановлених чинним законодавством строків, тобто, 3 годин у разі адміністративного правопорушення.
Трапляються випадки відповідно до п. 9.5 «Правил внутрішнього розпорядку в ІТТ органах внутрішніх справ» (затверджені Наказом МВС України від 02.12.2008 № 638 із змінами) відмови в прийнятті затриманих осіб до
ІТТ в разі наявності в них інфекційних захворювань, зокрема туберкульозу,
і чергові частини вимушені утримувати таких осіб в КЗ міськрайлінорганів
внутрішніх справ (територіальних органів поліції) з порушенням встановлених граничних строків. Проте все ж таки, основною причиною тримання
осіб в поліції (не у ІТТ) є прагнення співробітників органів кримінального
переслідування отримати докази про причетність затриманої особи та/або
інших осіб до вчинення злочину в умовах тримання в поліції з порушенням
встановлених правил.
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 необхід29
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ність 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 поліції 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.
Так чи інакше, загальний час тримання осіб в поліції (не у ІТТ), зокрема, поза межами приміщення чергової частини, залишається нормативно
невизначеним, тому на аргументацію незаконності затримання в формі не
реєстрації або несвоєчасної реєстрації затримання, зокрема,щодо визначення моменту затримання особи, можна використовувати як положення
ст. 209 КПК, так і 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 і в ст. 3Конвенції.
Відповідно до п. 8 3 розділу VІІ Інструкції з організації діяльності чергової служби, особи, які утримуються в КЗ більше трьох годин, забезпечуються триразовим гарячим харчуванням відповідно до Норм харчування
осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах
Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Національної поліції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
16 червня 1992 року № 336.
В певних випадках КЗ, всупереч встановленим правилам, 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 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 особис30

Розділ 2

Незаконне затримання

тої гігієни і т. ін. є не лише формальним недотриманням вимог відповідних нормативних актів, але й порушенням ст. 28 Конституції України та ст. 3 Конвенції.
Відповідно, у випадках утримання особи в поліції (не у ІТТ) впродовж
тривалого часу, виникають підстави для порушення питання про чинення
тиску на особу у вигляді поганого поводження з нею, свідомого погіршення її фізичного стану і т. ін. з метою отримання від неї зізнання у скоєнні
нею злочину або іншої потрібної поліцейським інформації, а відтак, про
визнання недопустимими доказів, отриманих в період такого порушення
прав затриманої особи на підставі ч. 1 ст. 87 КПК.

2.4. Затримання за вигаданою підставою («фальшивий арешт»)
Особи, які вживають наркотики, з метою кримінального переслідування
можуть затримуватись в адміністративному порядку за порушення правил
обігу наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 44 КУпАП), але у випадку, коли 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 злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцей
ського (ст. 185), дрібне хуліганство (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 (ст. 185 КУпАП) зазвичай використовується перед наступним
переслідуванням особи у кримінальних провадженнях (справах) щодо
тяжких або особливо тяжких злочинів, не пов’язані із порушеннями правил обігу наркотичних засобів. Але цей прийом може бути використаний
і у кримінальних провадженнях (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, зокрема, 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,
31
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теоретично, могла імовірно бути затримана на підставі статті 242
Адміністративного кодексу [Російської федерації — прим. авт.] до
розгляду її справи суддею. Проте 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 ви
пливає, 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 особи

В поліції 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
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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 приміщенні поліції,
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 день, і висновок фахівця-хіміка щодо властивостей вилученої
у особи речовини неможливо отримати в цей день. В разі, якщо така особа
буде у стані адміністративного 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 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 адміністративного
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
§3 статті 5 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 «адмі
ністративне правопорушення», так і «злочин».
Таким чином, виходячи із положень ст. 5 Конвенції та практики Європейського суду, обидва такі послідовні затримання, які безперервно
слідують одне за одним, утворюють єдине триваюче позбавлення волі
у вигляді тримання під вартою в поліції, починаючи від моменту початку
адміністративного затримання і закінчуючи моментом доставляння особи
до судді.


Наприклад, рішення у справах: Oleksiy Mykhaylovych Zakharkin v. Ukraine (Олексій Михайлович Захаркин проти України, рішення від 24.06.2010, §88; Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine
(Нечипорук і Йонкало проти України, 21.04.2011, §178; та Квашко проти України, рішення
від 26.09.2013, §68).
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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.
В чинному КПК використовується поняття: «злочин», «кримінальне
правопорушення» і «кримінальний проступок». Визначення поняття «злочин» є в ст. 11 КК України, визначення інших двох в законодавстві відсутнє.
Напевне, поняття «кримінальне правопорушення» є родовим щодо понять
«злочин» і «кримінальний проступок». До речі. Навіть в статтях КПК, які регулюють порядок затримання підозрюваного без ухвали слідчого судді, використовуються різні поняття, в ст. 207 йдеться про «вчинення кримінального правопорушення», а в ст. 208 — про «вчинення злочину». До прийняття
і введення в дію майбутнього Кодексу про кримінальні проступки буде існувати певна правову невизначеність, зокрема, щодо підстав для законного
затримання особи за вчинення кримінального правопорушення на підставі
ст. 207 КПК України не уповноваженою на то особою («цивільний арешт»).
Слід також мати на увазі, що передбачене ч. 2 ст. 208 право уповноваженої службової особи на затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, за яке передбачено основне покарання у вигляді штрафу більше певного розміру, в разі невиконання такою обов’язків, покладених ухвалою
про застосування запобіжного заходу, суперечить забороні на затримання
особи, щодо якої застосовано запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою у зв’язку з підозрою або з обвинуваченням у тому ж самому
кримінальному провадженні.
Так чи інакше, базовими правовими нормами при визначенні законності затримання особи є ст. 29 Конституції Україні, якою встановлено право уповноважених органів застосовувати як тимчасовий запобіжний захід
тримання особи під вартою, обґрунтованість якого має бути перевірена
судом протягом 72 годин, а також §1 статті 5 Конвенції.

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.
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1. Якщо здійснили фактичне затримання особи за наявності явних
підстав для підозри у вчиненні нею кримінального злочину, зокрема, коли кількість забороненої речовини вочевидь для поліцейських, 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. 208 КПК, а не адмі
ністративне затримання особи (за наявності підстав, передбачених ч. 1 або
ч. 2 ст. 208 КПК).
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 поліцейського, який
затримує/доставляє до поліції особу, є прекурсором, наприклад перманганат калію, або сірчана кислота, то немає підстав для ініціювання 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, 2 ст. 208 КПК
має бути здійснено саме кримінально-процесуальне затримання, тобто
складений протокол затримання особи за підозрою у вчиненні злочину
відповідно до ч. 5 ст. 208 КПК, а також на підставі ч. 3 ст. 208 КПК 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, 3 ст. 42 КПК, і за обсягом є набагато біль35
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шими, ніж у затриманих в адміністративному порядку. В КУпАП для особи,
затриманої в адміністративному порядку, передбачено лише право на
оскарження затримання (ст. 267 КУпАП), а також обов’язок (треба так розуміти, особи, яка склала протокол про адміністративне затримання) повідомляти родичів затриманої особи про місце перебування такої особи (ч. 2
ст. 261 КПК України).
Застосування щодо особи адміністративного затримання замість затримання за підозрою у вчиненні злочину слід розглядати під тим кутом
зору, що це істотно обмежило її право на захист. В таких випадках 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.
З цього приводу слід мати на увазі, що в ч. 2 ст. 6 Закону України «Про
Національну поліцію» зазначено, що принцип верховенства права в діяльності поліції застосовується з урахуванням практики Європейського суду,
відповідно до позиції якого справи про адміністративні правопорушення,
в яких можливо стягнення, пов’язане з позбавленням свободи (арешт),
охоплюються гарантіями статті 6 Конвенції. З іншого боку, застосування
адміністративного арешту для цілей кримінального переслідування неодноразово було предметом розгляду Європейського суду у справах проти
України, в багатьох з яких було визнано порушення статті 5 Конвенції, наприклад, Рудниченко проти України (Rudnichenko v. Ukraine), 11.07.2013 р.,
Ліванда проти України (Livanda v. Ukraine), 26.05.2014 р. Отже, навіть в за
відсутності в КУпАП норм, які б передбачали права затриманої особи, при
оскарженні незаконності затримання можливо посилатись на практику
Європейського суду.
Окремо можна зазначити, що особи, затримані за підозрою у скоєнні
злочину, після проведення первинних слідчих дій направляються до ІТТ,
а затримані в адміністративному порядку утримуються в тому приміщенні поліції, куди вони були доставлені (оскільки чинними нормативними
документами МВС України не передбачено приймання адмінзатриманих
до ІТТ).
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Розділ 3
Реалізація права мати захисника
у кримінальному провадженні
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,
наявність яких, власне, і створює умови для дотримання в ході кримінального провадження його основних засад: змагальності сторін, презумпції
невинуватості особи, привілеї від самовикриття тощо.
В КПК є положення не лише щодо інформування підозрюваного, обвинуваченого про їх права та роз’яснення цих прав, в тому числі права мати
захисника і побачення з ним до першого допиту (п. 2 ч. 3 ст. 42 КПК), а й такі,
що зобов’язують особу, яка здійснює кримінальне провадження, забезпечити можливість реалізації цього права (ч. 1 ст. 48 УПК).
Напевне, практично найважливішою складовою права на захист
є право обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення використовувати юридичну допомогу захисника (§3 (с) ст. 6 Конвенції), з питань
реалізації якого є наступні міркування.
Виходячи із змісту ст. 48 КПК захисник підозрюваного, обвинуваченого залучається до участі у справі на будь-якій стадії процесу.
З набранням чинності з 1 січня 2013 року Закону України «Про безоплатну правову допомогу» всі затримані особи, як в адміністративному порядку, та і за підозрою у вчиненні злочину, під час затримання мають право
на правову допомогу адвоката з відповідного центру безоплатної правової
допомоги, із запровадженням механізму інформування центрів, — Порядку інформування центрів, шанси затриманих осіб на отримання правової
допомоги до першого допиту значно покращилися. У разі неінформування
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центру безоплатної правової допомоги про затримання особи або неприбуття адвоката до такої після надходження запиту про це можна ставити
питання про порушення права особи на правову допомогу і права на захист в цілому.
Щодо можливості інших осіб, які не мають статусу підозрюваних або
обвинувачених, то відповідно до тлумачення ст. 59 Конституції України,
висловленому ним у рішенні від 30 вересня 2009 року № 23-рп/2009, 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. Для свідка у кримінальному провадженні передбачено окрема норма — п. 2 ч. 1 КПК, яка надає йому право користуватися правовою допомогою адвоката під час давання ним показань
та участі у проведенні інших процесуальних дій.
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
поліції, протокол затримання не складався, а вона вважається «запрошеною», наявні достатні правові підстави для заявляння вимоги про залучення
до участі адвоката 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 залучається до участі у кримінальному провадженні
з першого передбаченого для цього законом моменту, тобто, до першого
допиту.
Виходячи із змісту ст.ст. 45, 49 КПК захисник може бути залученим
до участі у кримінальному провадженні підозрюваним, обвинуваченим,
їх законними представниками, а також іншими особами за проханням чи
згодою підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого. Наразі
слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов’язані надати затриманій особі
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або особі, яка тримається під вартою, допомогу у встановленні зв’язку із
захисником або особами, які можуть запросити захисника, а також надати можливість використати засоби зв’язку для запрошення захисника.
Відомо, що найбільші труднощі із реалізацією права на захист виникають у особи безпосередньо після її затримання та наступної «роботи»
з нею під час тримання особи під вартою в поліції його співробітників, направленої 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 правової допомоги. З цією метою застосовуються численні заходи, найчастіші з яких такі:
— неповідомлення рідних та/або адвоката про затримання особи
у встановлений законом строк;
— 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 такого;
— 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 залученням захисника, який уклав угоду з рідними
затриманої особи та з’явився до поліції, де утримується затримана особа, з наміром вступити у справу:
• неправдивого повідомлення черговою частиною або іншими
посадовими особами поліції про відсутність затриманої особи
в даному органі поліції;
• ненадання інформації про уповноважену службову особу, яка
відповідає за перебування затриманих або яка проводить дії із
залучення затриманої особи або перешкоджання встановленню
зв’язку з нею (зазначення про відсутність такої особи в поліції
внаслідок виїзду на невизначений час, надання неправильних
номерів телефонів і т. ін.);
— зволікання канцелярією та/або черговою частиною у прийнятті
або відмова у прийнятті заяви про залучення до участі у кримінальному провадженні захисника;
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— «затягування часу» уповноваженою службовою особою, під контролем якої перебуває затримана особа, або іншою особою під різними вигаданими приводами, часто з одночасним оформленням
відповідних матеріалів (протоколів, пояснень тощо), що містять
докази причетності затриманої особи до злочинної діяльності;
— повідомлення про вивезення затриманої особи з поліції для проведення якихось дій з її участю або, навпаки, повідомлення захиснику про швидке його залучення до участі у кримінальному
провадженні з одночасним прихованим від адвоката вивезенням
затриманої особи з поліції 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, адвокату, який має наміром бути залученим в якості
захисника затриманої особи (адвокату), треба вдаватися до відповідних
активних дій.
Якщо адвокат, який уклав угоду з рідними затриманої особи, явився
до поліції в робочий час його діяльності, та перші його спроби увійти в контакт з уповноваженою службовою особою, під контролем якої перебуває
затримана особа, не дали результату, доцільно одразу вимагати проведення особистого прийому з представником керівництва поліції, який має
здійснювати його в цей день відповідно до графіку, який є у фойє кожного
органу поліції, або іншою особою, в разі відсутності такого на місці прийому. На особистому прийомі треба передати заяву про допуск до участі
у справі в якості захисника та ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, вимагати невідкладного встановлення зв’язку адвоката
з такою посадовою особою, тощо.
Якщо заяву про допуск у справу в поліції приймати відмовляються,
особистий прийом у цей час не проводиться, а спроби встановити зв’язок
із уповноваженою службовою особою, під контролем якої перебуває
затримана особа, були безрезультатними, можливо, залежно від рішучості
адвоката та бажання рідних затриманої особи, вдатися до наступних дій:
40

Розділ 3

Реалізація права мати захисника у кримінальному провадженні

— зателефонувати у підрозділи по роботі з особовим складом або/та
внутрішньої безпеки управління Національної поліції обласного
рівня, а, залежно від ситуації, і на телефон довіри або інший телефон МВС України. Номери таких телефонів також є у фойє кожного
приміщення поліції;
— на підставі п.п. 4, 5 розділу VІІ Інструкції з організації діяльності
чергової служби звернутися до оперативного чергового із зверненням (скаргою) на відмову у допуску захисника до територіального органу поліції районного рівня до управління Національної
поліції міського або обласного рівня, які мають 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 керівництва по
такому органу поліції для прийняття рішення. При цьому для написання скарги затриманій особі на її прохання видається папір та
кулькова ручка, а у разі звернення до прокурора, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини чи Європейського суду
з прав людини — конверт, який заклеюється;
— надіслати термінову телеграму на ім’я прокурора області та/або
начальника управління Національної поліції обласного рівня
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 вчинене
кримінальне правопорушення — 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. 48 КПК 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 поліцейські, хтось бачив, як її затримували, доставляли до поліції і т. ін.
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Навіть у разі, якщо уповноважена службова особа, під контролем якої
перебуває затримана особа, погодиться надати їй побачення з адвокатом
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 співробітників оперативних підрозділів, особливо, тих, які «працювали» з нею
під час або після затримання. По-друге, слід забезпечити, щоб зустріч із
затриманою особою була в конфіденційних умовах. Зокрема, якщо поліцейські скажуть, що в поліції немає приміщення для цього, можна нагадати, що в кожному ОВС (територіальному підрозділі поліції) відповідно до
наказу МВС України від 18.12.2003 № 1561 «Про затвердження Положення
про проведення слідчих дій та інших заходів в підрозділах та органах внутрішніх справ» має бути таке приміщення (див. розд. 6 цього видання).
Слід мати на увазі, що право на конфіденційні побачення без обмеження їхньої кількості та тривалості розповсюджується на всі місця тримання особи під вартою, зокрема, в разі надання ув’язненій особі медичної
допомоги у закладах охорони здоров’я — на підставі п. 2.6 розд. VII Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів, затверджених наказом
Міністра юстиції України 18.03.2013 № 460/5.

3.3. Положення Конвенції та позиція Європейського суду
щодо дотримання права обвинуваченого
користуватися юридичною допомогою захисника

Право особи на захист, гарантоване §3 ст. 6 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:
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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 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 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 кримінальних провадженнях, у яких участь захисника є обов’язковою (ст. 52
КПК) або 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.
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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, 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
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на захист, встановленим Конвенцією. Цю позицію Європейського суду треба
використовувати для аргументації порушення права осіб на захист при провадженні у кримінальних провадженнях (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
щодо дотримання положень ст. 6 Конвенції будуть викладені у розділі 13
цього видання.

3.4. Проведення процесуальних дій з наркозалежними особами,

які перебувають у стані наркотичного сп’яніння або абстиненції

Трапляються випадки, коли в рапортах поліцейських 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 поліцейських 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 норми ч. 5
ст. 263 КУпАП, яка була чинною до прийняття КПК (2012 р.) обчислюється
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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. 52 КПК у кримінальних провадженнях, в т. ч.
про злочини осіб, які внаслідок своїх фізичних або психічних вад (німі,
глухі, сліпі і т. ін.) не можуть реалізувати свої права, 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 слід зупинитися на такому специфічному для наркозалежних
осіб способі порушення їхніх прав як відібрання від них пояснень 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 незакон46
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ним шляхом. Звичайно, за наявності захисника в 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 розслідування» 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. Косарєвим та ін.) надалі — «Узагальнення Верховного Суду у справах про
наркотики» зазначено, що трапляються випадки, коли в конкретної особи
вилучають наркотичний засіб, однак органи досудового розслідування 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. 11 КПК Україні міститься заборона під час кримінального провадження піддавати особу катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує людську гідність поводженню чи покаранню, вдаватися
до погроз застосування такого поводження, утримувати особу у принизливих умовах, примушувати до дій, що принижують її гідність.

4.1. Використання вразливого стану наркозалежних осіб

для отримання від них доказів злочинної діяльності

Найчастіше психічне насильство працівниками оперативних підрозділів застосовується в формі погроз. До правозахисних організацій надходять численні повідомлення від споживачів наркотиків, які перебували
у стані абстиненції під час їх тримання в поліції, про застосування до них
поліцейськими 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 поліцейськими 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 цього видання, 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
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таких осіб лікарем-наркологом, який може бути проведений як за ініціатив поліцейських, так і за клопотанням самої особи (її захисника), рапорти
поліцейських 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 поліцейських. 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 досудового розслідування, відсутність скарг на незаконні дії поліцейських завжди буде використана обвинуваченням як один
із головних аргументів на підтвердження законності дій поліцейських та
достовірності первісного зізнання особи у скоєнні злочину.
За своєю суттю така скарга на застосування незаконних заходів фізичного впливу з боку поліцейських є заявою про вчинене кримінальне правопорушення і має подаватись до органу прокуратури за місцем вчинення
стверджувального злочину.
Враховуючи те, що намір оскаржити застосування поліцейськими
незаконних заходів фізичного впливу може виникнути в майбутньому, на
приклад, коли особа вже не буде утримуватись в поліції та можна не побоюватись повторення таких дій, доцільно якомога швидше зафіксувати
в особи тілесні ушкодження (в разі наявності таких).
Якщо особу, якій внаслідок застосування поліцейськими незаконних
заходів фізичного впливу були завдані тілесні ушкодження, звільнили з-під
варти з поліції, і вона має наміром оскаржувати такі дії, із заявою про про49
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ведення її медичного огляду слід звертатися одразу після її звільнення, не
виходячи із приміщення поліції, а за наявності загрозливих для здоров’я
станів, викликати швидку допомогу безпосередньо до адміністративного
будинку поліції.
Відповідно до ч. 2 ст. 55 КПК права і обов’язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження
як потерпілого. Відтак, якщо особа, до якої застосовувались незаконні
заходи фізичного впливу, приймає рішення офіційно оскаржувати такі
дії, разом із заявою про вчинене кримінальне правопорушення доцільно також письмово клопотати про проведення конкретних слідчих дій,
зокрема, невідкладне проведення судово-медичної експертизи; допит
певних осіб, яким відома інформація про незаконні дії поліцейських;
витребувати певні документи із поліції, закладів охорони здоров’я тощо.
Щоб зафіксувати сліди фізичного насильства (тілесних ушкоджень) можна звернутися до чергової частини поліції одночасно із заявою про вчинене правопорушення з заявою про видачу направлення встановленого
зразка до лікувально-профілактичних закладів на предмет установлення
факту ушкодження здоров’я (додаток 4 п.п. 8 п. 3 розділу V до Інструкції
з організації діяльності чергової служби). За відсутності такого направлення можливо пройти судово-медичне освідування в бюро судово-медичної експертизи за власний кошт.
Щодо установ ДКВС, то обов’язок фіксації факту наявності в особи
тілесних ушкоджень, виявлених під час первинного медичного огляду
після її прибуття до слідчого ізолятору або установи виконання покарань, встановлений спільними наказами Міністерства юстиції та МОЗ України 10.02.2012 № 235/5/104 та 10.05.2012 № 710/5/343, якими затверджені
порядки взаємодії закладів охорони здоров’я МОЗ та закладів охорони
здоров’я ДКВС з питань надання медичної допомоги особам, відповідно,
які тримаються під вартою та таким, які відбувають покарання. Виявлені
тілесні ушкодження фіксуються у відповідному журналі установи, а також
складається довідка, в якій детально описується характер ушкоджень,
їх розміри та розташування, один екземпляр якої видається такій особі,
а два інші зберігаються в її особовій справі та медичній амбулаторній картці. Наразі керівництво відповідної установи має впродовж доби письмово поінформувати прокурора.
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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 3 ст. 42 Закону України «Про Національну поліцію» випадках, зокрема, стосовно нашої тематики, у її п. 4:
а) до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір поліцейському або намагається втекти;
б) під час затримання особи;
в) під час конвоювання (доставляння) затриманого або заарештованого;
г) якщо особа своїми небезпечними діями може завдати шкоду собі
і оточуючим;
ґ) проведення процесуальних дій з особами у випадках, коли вони можуть створити реальну небезпеку оточуючим або собі;
У всякому разі, виходячи із цієї норми, наручники не мають застосовуватись щодо осіб, які не є затриманими та доставленими до поліції особами, є відвідувачами поліції або «запрошеними» до неї, тобто зареєстровані
як відвідувачі (запрошені) у журналі обліку доставлених, відвідувачів та запрошених, зазначеному у підрозділі 1.2 цього видання.
І навпаки, якщо до особи, яка припроваджена до приміщення поліції,
застосовувались наручники, вона має розглядатись як затримана та доставлена до поліції, а не як відвідувач або запрошена туди особа, 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
поліцейських, так і акту судово-медичного освідування або висновку судово-медичного експерта), і її доставляння до поліції 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. 6 ч. 4 ст. 45 Закону України «Про Національну поліцію»
та 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.
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Згідно із ч. 6 ст. 45 Закону України «Про Національну поліцію» поліцейський зобов’язаний у письмовій формі повідомити свого керівника про
застосування до особи спеціального засобу, а якщо він заподіяв особі поранення або каліцтво внаслідок застосування до неї спеціального засобу,
керівник такого поліцейського зобов’язаний негайно повідомити про це
відповідного прокурора.

4.4. Оскарження бездіяльності органів прокуратури

щодо реагування на незаконні дії оперативних підрозділів

У переважній більшості скарги на незаконні дії поліцейських (заяви
про вчинене правопорушення) до органів прокуратури хоча і реєструється в ЄРДР, закінчуються винесенням постанови про припинення кримінального провадження, яка в певному сенсі є аналогом постанови про
відмови в порушенні кримінальної справи за КПК (1960 р.).
Таку постанову, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК можна оскаржити.
Звичайно, для оскарження постанови про закриття кримінального
провадження мають бути підстави, проте, якщо виходити з того, що заява
про вчинене кримінальне правопорушення незаконними діями поліцейських завжди є добре обґрунтованою, а розслідування викладених в ній
доводів майже завжди носить поверхневий, формальний характер, підстави для оскарження постанови про закриття кримінального провадження
є наявними практично в кожному випадку. Допоможе в обґрунтуванні
скарги на таку постанову і висловлене в заяві про вчинене правопорушення клопотання про проведення певних слідчих дій (як було рекомендовано в підрозділі 4.2 цього видання), яке зазвичай не виконується в повному обсязі.
Скарга на постанову про закриття кримінального провадження має
бути подана в місцевий суд за місцезнаходженням органу досудового розслідування, слідчий якої виніс постанову, протягом десяти днів з дня отримання її копії (ч. 1 ст. 304 КПК). Слід мати на увазі, що строк оскарження
обчислюється 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 доставлена.
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У випадку, якщо органи досудового розслідування відмовляють
у реєстрації заяви про вчинене правопорушення в ЄРДР, вважаючи, що
в ній не міститься відомостей, які б вказували на ознаки кримінального
правопорушення, п. 1. ч. 1 ст. 303 КПК передбачено оскарження бездіяльності такого роду. Відповідно до положення ч. 1 ст. 304 КПК строк такого
оскарження складає десять днів з моменту вчинення такої бездіяльності,
під чим слід розуміти дату розгляду заяви про вчинене правопорушення
відповідною посадовою особою органу, до якого було подано заяву. Якщо
про таку бездіяльність стане відомо після спливу строку на оскарження,
в будь-якому випадку слід просити слідчого суддю про поновлення строку
на оскарження.
На завершення цього розділу зазначимо, що будь-яка обґрунтована
скарга на незаконність дій оперативних підрозділів або органів досудового розслідування протягом затримання та порушення прав затриманої
особи під час її тримання під вартою в поліції, в т. ч. погане поводження
з нею, зокрема, у формі незабезпечення харчуванням, питною водою, медичною допомогою, позбавленням сну або відсутністю умов для нього, як
правило, 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 провадженнях 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 провадженнях 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 кримінального провадження 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 адвокатського запиту самостійно ознайомитись з ним в поліції або запросити його копію.
Зважаючи на зазначену специфіку кримінальних проваджень із незаконного обігу наркотичних засобів, обізнаність з особливостями провадження у справах про адміністративні правопорушення є дуже важливим
компонентом підготовки для здійснення захисту у кримінальних провадженнях 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 особисто
го огляду, огляду речей та вилучення речей особи є вчинення цією
особою адміністративного правопорушення.
Законом України «Про Національну поліцію» істотно розширені повноваження поліцейських, зокрма, в частини застосування так званих превентивних поліцейських заходів та заходів примусу, серед яких найбільше практичне значення для даної категорії проваджень мають наступні
(ч. 1 ст. 31):
1) перевірка документів особи;
...
3) поверхнева перевірка і огляд;
...
6) обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного володіння річчю;
7) проникнення до житла чи іншого володіння особи.
При цьому ст. 32 зазначеного Закону значно розширений перелік підстав для перевірки документів особи :
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1) якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;
2) якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має
намір вчинити правопорушення;
3) якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю;
4) якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі,
обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити
такі права іншим чином неможливо;
5) якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;
6) якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи
дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи
об’єктом вчинення правопорушення.
Статтею 8 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» посадовим особам 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 надане повноваження на
огляд транспортного засобу, вантажу, що в ньому знаходиться, особистих речей водія і пасажирів.
В КУпАП відсутні визначення понять «огляд речей», «особистий огляд»,
«вилучення», до того ж, щонайменше, у відкритих актах законодавства відсутній порядок (процедура) їх проведення.
Слід зазначити, що ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію»
в якості одного із превентивних поліцейських заходів передбачені поверхнева перевірка особи, речі або транспортного засобу, при цьому дано
визначені поняття поверхневої перевірки, яка «є здійсненням візуального
огляду особи, проведенням по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного
засобу». В ч. 5 та ч. 6 ст. 34 цього Закону визначений порядок поверхневої
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перевірки речі або транспортного засобу, а також обов’язки власника цих
об’єктів щодо виконання вимог поліцейського. Ці правила проведення поверхневої перевірки вносять певну визначеність у застосуванні цих поліцейських заходів, але надає поліцейським «подвійні» повноваження в разі
здійснення ними провадження у справах про адміністративні правопорушення, адже, уявляється, що під поверхневою перевіркою особи і особистим оглядом, а також під поверхневим оглядом речей і оглядом речей,
маються на увазі одні і ті ж дії (заходи).
Наразі на практиці нерідко є інші підстави для заперечення доказів
обвинувачення, а саме такі. В розділі «Якість досудового розслідування»
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 мають місце випадки, коли наркотичні засоби були виявлені не під час затримання особи, а лише
у приміщенні районного відділу поліції, 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 розділі10 цього видання.
Наявність підстав для особистого огляду або огляду речей, здебільшого, не є предметом ретельного дослідженнями суддів, законність застосу
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вання заходів забезпечення адміністративного провадження, передбачених ст. 260 КУпАП, зазвичай не викликає сумнівів у суду, який найчастіше
задовольняється поясненнями поліцейських 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.
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 поліції
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 про
адміністративне 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 поліції докладно врегульовано «Інструкцією з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ України» (затверджена Наказом МВС України від 06.11.2015 № 1376)
(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 поліції, врегульовані відповідними
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актами МВС України, які деталізують положення КУпАП і тому потребують
ознайомлення з їхніми положеннями.

5.3.1. Доставляння порушника в поліцію
Відповідно до положення ст. 259 КУпАП правопорушник може доставлятися в поліцію. Слід зазначити, що доставляння особи до поліції
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, за наявності у працівника поліції бланку протоколу, а у порушника — документу, що посвідчує особу, в більшості випадків такий протокол може бути складений на місці вчинення правопорушення. Практично завжди за вчинення (підозру у вчиненні) порушення правил обігу
наркотичних речовин порушники доставляються до поліції з наступним
адміністративним затриманням. Напевне це обумовлено імовірним проведенням дослідження виявлених у особи, що доставляється, заборонених речовин.
Згідно до ч. 9 ст. 259 КУпАП та п. 2 розділу ІІІ «Інструкції з оформлення
матеріалів про правопорушення» перебування доставленої особи в громадському пункті з охорони громадського порядку не може тривати більш
як одну годину.

5.3.2. Реєстрація факту доставляння особи в облікових документах поліції
Відомості про правопорушників, яких доставлено до адміністративного будинку ОВС (органу поліції), фіксуються в Журналі обліку доставлених, відвідувачів та запрошених, а таких, яких доставлено до громадських пунктів з охорони громадського порядку або дільничних пунктів
поліції, фіксуються в спеціальному обліковому документі, що ведеться
у таких пунктах — журналі обліку доставлених осіб, які вчинили адмі
ністративні правопорушення, форма якого встановлена додатком 1 до
Інструкції з оформлення матеріалів про правопорушення. За змістом
п. 2 розділу ІІІ Інструкції реєстрацію доставлення осіб до Журналу здійснюється після вжиття дій для складання протоколу про адміністративне
правопорушення.
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Слід мати на увазі, що в жодному акті МВС прямо не зазначено, до якого саме підрозділу (приміщення) ОВС (органу поліції) має бути доставлена
особа за вчинення адміністративного правопорушення, хоча за змістом Інструкції з організації діяльності чергової служби можна зробити висновок,
що доставляння має здійснюватись саме до чергової частини. З переходом
до використання єдиного журналу реєстрації всіх осіб, що прибувають до
адміністративного будинку ОВС (поліції), незалежно від їхнього статусу (доставлені, відвідувачі, запрошені) (див. п. 2.2 цього видання), доведення незаконності затримання особи та її тримання в потребує від сторони захисту
додаткових зусиль щодо отримання та аналізу інформації з інших джерел:
ЖЄО, рапортів поліцейських, інформації з ЄРДР, протоколу затримання, протоколу про адміністративне правопорушення та ін.
Відзначимо, що «Інструкцію з оформлення матеріалів про правопорушення» передбачений ще один журнал для обліку осіб, доставлених
до чергової частини — Журнал обліку доставлених осіб, які вчинили адмі
ністративні правопорушення.

5.3.3. Складання матеріалу про адміністративне правопорушення
Підпунктом 1 п. 10 розділу VI Інструкції з організації діяльності чергової служби розгляд обставин затримання або доставлення осіб до територіального підрозділу поліції проводиться працівниками добового наряду чергової служби або іншими працівниками за дорученням начальника
цього підрозділу чи його заступника в окремій кімнаті, з дотриманням
встановлених чинним законодавством строків. Останнє відсилання до
законодавства є безадресним, оскільки до складання протоколу про адмі
ністративне затримання особа не вважається затриманою, у КЗ не утримуються, відповідно, відлік процесуальних строків не починається. Отже
поняття «доставлена особа» продовжує використовуватись в українському законодавстві поряд з поняттям «затримана особа», даючи грунт для
системних зловживань з боку представників влади при затриманні осіб.
Як згадувалось в п. 2.5.2. цього видання, 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
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провадження у справі про адміністративні правопорушення не має бути розпочато. В таких випадках відповідно до положень ч. 1 ст. 214 КПК
України та п.п. 7, 11, 13 розділу ІІ Порядку ведення єдиного обліку мають
складатись рапорти працівників органів внутрішніх поліцейських справ
про виявлення ними обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та реєструватись працівниками чергової частини поліції в Журналі ЄО, а слідчими — в ЄРДР.

5.3.3.1. Протокол про адміністративне правопорушення
Згідно із положеннями ст. 255 КУпАП посадові особи поліції 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.
Відповідно до «Інструкції з оформлення матеріалів про правопорушення» протокол про адміністративне правопорушення складається у двох
примірниках на спеціальному бланку, що виготовлений друкарським способом, на якому проставлено відповідні серія і номер. При його заповненні
не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться
до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол
підписано особою, стосовно якої його складено. Один із примірників має
вручатися під підпис особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.
В цьому протоколі мають бути зазначені не лише стаття та частина
статті КУпАП, за якою передбачена адміністративна відповідальність за таке правопорушення, а й суть адміністративного правопорушення, яка повинна точно відповідати його ознакам, зазначеним у статті КУпАП, за якою
складено протокол (п. 8 розділу ІІ Інструкції).
При складанні протоколу особі, яка притягається до адміністративної
відповідальності, роз’яснюються її права, передбачені ст.ст. 55, 56, 59, 63
Конституції України, тобто, оскаржувати рішення, дії та бездіяльність посадових осіб, отримувати компенсацію в разі завдання шкоди такими незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, не давати пояснення щодо
себе, членів своєї сім’ї чи близьких родичів, а також процесуальні права,
передбачені ст. 268 КУпАП (п. 11 розділу ІІ цієї Інструкції).
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5.3.4. Адміністративне затримання особи
В ст. 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. Пунктом 6.6.9 Інструкції
з організації діяльності чергової служби передбачено право інспектора —
чергового чергової частини територіального підрозділу поліції поміщати
і утримувати в КЗ всіх осіб, які вчинили адміністративні правопорушення,
передбачені пунктом 1 частини другої статті 262 КУпАП, в тому числі за порушення правил обігу наркотичних засобів або психотропних речовин.
Зазвичай в разі виявлення та вилучення в особи наркотичних речовин вона затримується саме на підставі виявлення порушення правил
обігу наркотичних речовин (ст. 44 КУпАП). У разі застосування адміністративного затримання під вигаданим приводом в якості підстави для цього
можуть бути використані інші склади адміністративних правопорушень,
про що буде сказано далі.
Протокол про адміністративне затримання складається на спеціальному бланку, виготовленому друкарським способом, на якому проставлено відповідні серія і номер. При цьому не допускається закреслення
чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу про адміністративне затримання, а також унесення додаткових записів після того, як
протокол про адміністративне затримання підписано особою, щодо якої
його складено (п. 5 розділу ІІ «Інструкції з оформлення матеріалів про
правопорушення»).
Згідно з вимогою п. 9 розділу ІІ «Інструкції з оформлення матеріалів
про правопорушення» в протоколі про адмінзатримання має зазначатися
стаття КУпАП, якою передбачена адміністративна відповідальність особи
за вчинене правопорушення, а також мотиви затримання.
Як згадувалось вище, у загальному випадку строк адміністративного
затримання особи не може перевищувати 3 годин. У випадку затримання
осіб за ч. 2 ст. 263 КУпАП, які порушили правила обігу наркотичних засобів
та психотропних речовин 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
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більш ніж на 3 години протягом 24 годин з моменту затримання про це має
бути письмово повідомлений відповідний прокурор. Відсутність такого
повідомлення може бути згодом використана при оскарженні затримання
особи. Останнім часом спостерігається тенденція до обмеження або навіть відмови від використання адміністративних затримань з утриманням
ув’язнених осіб в КЗ більше трьох годин.
Під час складання протоколу про адміністративне затримання посадова особа, що здійснює затримання, має роз’яснити затриманій особі
права, передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України та статтею
268 КУпАП (п. 11 розділу ІІ «Інструкції з оформлення матеріалів правопорушення»), тобто, ті ж самі, які мають роз’яснюватись при складанні протоколу про адміністративне правопорушення (див. п. 5.3.3.1 цього видання).
Окрім того, відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», та пунктів 2, 10 «Порядку інформування центрів», під час складання
протоколу про адміністративне затримання особі, яка вчинила адміністративне правопорушення, роз’яснюється її право на отримання безоплатної
вторинної правової допомоги.
Відповідно до частини другої статті 261 КУпАП про місце перебування
особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, про що в протоколі про адміністративне
затримання робиться відповідний запис (дата та час повідомлення, кого
повідомлено і в який спосіб), а в разі неможливості поінформувати родичів
та в разі відмови затриманої особи надати інформацію для їх повідомлення про це робиться відповідний запис із зазначенням причин цього (п. 9
розділу ІІІ Інструкції).
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, відомості щодо наявності або відсутності у затриманої особи тілесних ушкоджень. Якщо у затриманого виявлено тілесні ушкодження (синці, подряпини, різані рани тощо), потрібно
зазначити (в протоколі про адміністративне затримання або в протоколі
особистого огляду), на яких саме частинах тіла вони є (п. 12 розділу ІІІ «Інструкції з оформлення матеріалів про правопорушення»). Ця інформація
може стати в нагоді в разі оскарження застосування до затриманої особи
незаконних засобів фізичного впливу. Уявляється, що встановлювати на63
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лежним чином наявність і характер тілесних ушкоджень, а також вносити
інформацію про них до протоколу мають особи з медичною освітою. Тому
особам, які отримали тілесні ушкодження і мають наміром їх зафіксувати
документально, слід діяти так, як описано в п. 4.2 цього видання.
У кримінальних провадженнях з незаконного обігу наркотичних
засобів або психотропних речовин часом спочатку застосовується адміністративне затримання правопорушників, при цьому складається протокол адміністративного затримання. Наразі нерідко 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 адміністративне 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 характер, і не має застосовуватись як окрема процесуальна дія, без початку провадження у справі про
адміністративне правопорушення.
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 в частині випадків 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.
Оскільки за ст. 256 КУпАП при складанні протоколу про адміністративне правопорушення порушникові мають бути роз’яснені його процесуальні
права, передбачені ст. 268 КУаАП, то особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, з цього часу може заявляти клопотання, а посадова особа, яка склала протокол, має винести рішення про задоволення цього
клопотання. В тих випадках, коли особа робила якісь заяви під час її затримання, заперечувала проти дій поліцейських в присутності свідків, записаних в протокол про адміністративне правопорушення, можливо при допиті
таких свідків в суді довести, що клопотання особи не були розглянуті.
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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 (органу поліції) 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. 3 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). Відповідно до ч. 1
ст. 265 КУпАП у правопорушника можуть бути вилучені лише речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об’єктом правопорушення, і виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей.
Про особистий огляд правопорушника, про вилучення речей та документів складається відповідний протокол, або робиться відповідний
запис у протоколі про адміністративне правопорушення, в протоколі про
адміністративне затримання, протоколі огляду речей: які саме речі, предмети, документи вилучено в затриманого, зазначаються їх індивідуальні
ознаки, номери, місце та обставини їх виявлення (п. 12 розділу ІІІ «Інструкції з оформлення матеріалів про правопорушення» та п. 16 розділу VI «Інструкції з діяльності чергової системи»).
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 поліції 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.
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5.3.6. Доповідь матеріалів про адміністративне правопорушення
Після оформлення матеріалу про адміністративне правопорушення
черговий згідно з п. 14 розділу ІІ Інструкції з організації діяльності чергової служби має доповісти матеріали про адміністративне правопорушення
начальникові органу (підрозділу) поліції або його заступникові. Складені
протоколи по справах про адміністративні правопорушення, постанови по
справах про адміністративні правопорушення та протоколи про адміністративні затримання реєструються впродовж доби в журналі обліку справ про
адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративні затримання, який за наявності технічної можливості ведеться в електронній формі (п. 4 розділу VI Інструкції з оформлення матеріалів про правопорушення).

5.3.7. Розгляд справи про адміністративне правопорушення
Справи про адміністративні правопорушення, передбачені ст.ст. 44,
173, 185 КУпАП уповноважені розглядати місцеві суди загальної юрисдикції
(ст. 221 КУпАП). Розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені відповідно до ч. 2 ст. 277 КУпАП, мають відбутися протягом однієї доби.
Справа про адміністративне правопорушення має розглядатись
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.
На практиці сповіщення особи про розгляд її справи начальником
поліції є винятком, незважаючи на те, що це прямо передбачене не лише
ст. 278 КУпАП. 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
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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, під час розгляду справи надається можливість дати пояснення.
Після розгляду справи про адміністративне правопорушення начальник поліції (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 посадової особи поліції може бути оскаржена до районного суду за місцезнаходженням відповідного органу поліції впродовж
10 днів з дня її винесення (ст. 289 КУпАП), а постанова судді — впродовж
10 днів до апеляційного суду загальної юрисдикції.
Слід зазначити, що в разі порушення по факту вилучення забороненої речовини кримінального провадження і наступного повідомлення про
підозру, 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 розслідування

5.3.8. Особливості діловодства з адміністративно-штрафної практики поліції
В «Інструкції з оформлення матеріалів про правопорушення» наведені
форми всіх основних документів, які використовуються при провадженні
у справах про адміністративні правопорушення, зокрема:
— журнал обліку доставлених осіб, які вчинили адміністративні правопорушення (додаток 4);
— протокол про адміністративне правопорушення (додаток 1);
— постанова за справою про адміністративне правопорушення (додаток 8);
— протокол про адміністративне затримання (додаток 5);
— журнали видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання
(додаток 14);
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— журнал обліку справ про адміністративні правопорушення та про
токолів про адміністративне затримання (додаток 15).
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. У попередній Інструкції з оформлення матеріалів про правопорушення
(затв. Наказом МВС України від 04.10.2013 № 950) (додаток 13 до Інструкції) єітаблиця таких серій по областях. 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 адміністративного затримання особи.
Облік використаних 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. 2 розділу VI Інструкції).
Складені протоколи про адміністративні правопорушення та протоколи про адміністративне затримання протягом доби реєструються
в журналі обліку матеріалів про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання (п. 2 розділу VI Інструкції).
Справи про адміністративні правопорушення разом з протоколами
про адміністративне затримання(у разі їх складення), сторінки яких нумеруються і прошиваються, протягом трьох років зберігаються в поліції за
місцем прийняття рішення (п. 7 розділу VI Інструкції).
Можливо при оспорюванні законності адміністративного провадження використовувати також інформацію з інформаційної картки про адміністративне правопорушення, за якою ведеться облік адміністративних
правопорушень в електронному вигляді відповідно до Інструкції з автоматизованого обліку адміністративних правопорушень (затверджена наказом МВС України від 04 липня 2016 року № 595).
Така детальна регламентація ведення діловодства в поліції у справах
про адміністративні правопорушення надає захисту реальні можливості
виявлення фактів порушення закону, а часом, і прямої фальсифікації матеріалів адміністративного затримання, зокрема складання матеріалів 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 поліції 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 поліції, 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 доставляння такої особи до органу поліції (окрім тих,
щодо яких немає наміру їх кримінального переслідування в майбутньому), як правило, проводяться в інших приміщеннях поліції, найчастіше,
в службових кабінетах тих працівників, які здійснили доставляння особи
до ОВС. Оскільки заходи щодо забезпечення проведення процесуальних
дій з особами, доставленими до поліції лише в спеціально обладнаних
для цього приміщеннях, як зазначено у преамбулі до зазначеного наказу,
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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 законодав
ством порядку.
Про сферу застосування законів про ОРД та КПК (є посилання в Преамбулі або в п. 1 «Інструкції»).
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Розділ 7
Застосування оперативної
закупівлі наркотичних засобів,
психотропних речовин або прекурсорів
7.1. Правове врегулювання проведення оперативної закупки
як виду негласних слідчих (розшукових) дій

До набрання чинності КПК (2012 р.) правовими підставами для проведення оперативної закупки (ОЗ) була лише ч. 5 КПК (1960 р.), ст. 5 Закону
України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» та ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність (ОРД)».
КПК (2012 р.) передбачена окрема глава 21 для регулювання підстав та порядку проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі —
«НСРД)»). У КПК визначення НСРД зроблено за ознакою їх таємності, оскільки вони є різновидом слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків,
передбачених цим Кодексом.
Більш детально процедури організації проведення негласних слідчих
(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні врегульовані Інструкцією про організацію проведення негласних
слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному
провадженні (затверджена Наказом Генеральної прокуратури України,
Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/
1687/5) (далі — «Інструкція з організації НСРД»).
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ОЗ є однією із видів НСРД, що проводяться у формах контролю за вчиненням злочину, передбачених ст. 271 КПК, може здійснюватися у випадках
наявності достатніх підстав вважати, що готується вчинення або вчиняється тяжкий чи особливо тяжкий злочин і може проводитись виключно за рішенням прокурора (ч. 4 ст. 246 КПК). Відповідно до ч. 5 ст. 246 КПК у рішенні
про проведення негласної слідчої розшукової дії має бути зазначений строк
її проведення. У п. 1.12.3 цієї Інструкції наведено визначення ОЗ, яка полягає
в імітації придбання або отримання, у тому числі безоплатного, у фізичних
та юридичних осіб незалежно від форм власності товару, обіг якого обмежений чи заборонений чинним законодавством, з метою викриття і документування факту вчинення злочину та особи, яка його вчинила.
Оскільки за правилом ч. 3 ст. 214 проведення досудового розслідування (слідчих дій), окрім огляду місця події у невідкладних випадках, до
внесення відомостей до ЄРДР не допускається, для проведення ОЗ органам кримінального переслідування необхідно спочатку виконати ряд дій
та прийняти рішення про початок досудового розслідування та проведення ОЗ, а саме:
— виявлення оперативними підрозділами з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;
— реєстрація рапорту про отримання такої інформації відповідно
до п. 7 розділу ІІ Порядку ведення єдиного обліку (див. п. 2.2 цього
видання) в Журналі ЄО, відповідно відповідно до якого там мають
реєструватись, в тому числі рапорти поліцейських не лише про
безпосереднє виявлення ними кримінального правопорушення,
а й про інші події.
— розгляд слідчим органу досудового розслідування рапорту про
вчинене правопорушення
— внесення слідчим відомостей про вчинене правопорушення до
ЄРДР і початок досудового розслідування;
— прийняття прокурором рішення про проведення контролю за
вчиненням злочину у формі оперативної закупки;
— залучення «покупця» до проведення оперативної закупки.
Пунктом 2.3 Положення про ведення ЄРДР (затв. наказом Генерального прокурора України № 69 від 17.08.2012) передбачена можливість
внесення відомостей до ЄРДР про попередження кримінального правопо72
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рушення працівником відповідного підрозділу правоохоронного органу...,
коли в результаті проведення ними оперативних та інших заходів осіб було
затримано при готуванні або замаху на вчинення цього правопорушення,
або поставлено в умови, що виключали можливість доведення правопорушення до кінця.
Уявляється, що існує певна проблематика щодо застосування негласних слідчих (розшукових) дій в разі відсутності інформації про вчинення
кримінального правопорушення. Виходячи строго із змісту ч. 1 ст. 214 КПК
до ЄРДР вносяться відомості лише про вчинені кримінальні правопорушення. Оскільки внесення до ЄРДР відомостей про злочини, що готуються, не
передбачено (це може бути лише підставою для проведення ОРД відповідно до положення п. 1 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про ОРД»). Відтак, наявність
відомостей про те, що певна особа планує вчинити злочин у майбутньому,
зокрема, здійснити збут наркотиків, не є підставою для внесення її до ЄРДР,
оскільки для цього має бути наявною інформація про вчинення злочину,
що вже відбулося.
За ч. 6 ст. 246 КПК проводити негласні слідчі (розшукові) дії має право
слідчий, який здійснює досудове розслідування злочину, або за його дорученням — уповноважені оперативні підрозділи, зокрема, у випадку наркозлочинів — органів внутрішніх справ. За рішенням слідчого чи прокурора до проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть залучатися
також інші особи.
Порядок надання доручення на проведення негласної слідчої (розшукової) дії встановлений «Інструкцією про організацію НСРД», яке разом
з ухвалою слідчого судді на проведення НСРД або постанови слідчого, прокурора про її проведення надсилається керівнику відповідного органу,
у складі якого знаходяться орган розслідування та/або оперативні підрозділи, уповноважені на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Ст. 251 КПК містить вимоги щодо змісту постанова слідчого, прокурора про проведення НСРД. При ознайомленні із такою постановою слід
звертати увагу на наступне:
— чи винесена вона в межах відповідного кримінального провадження;
— чи зазначені в ній відомості про конкретні особу (осіб), місце або
річ, щодо яких проводитиметься НСРД, а також про особу (осіб),
яка буде її проводити, дату ї початку та тривалість;
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— яка саме НСРД буде проводитись та обґрунтування, в т. ч. неможливості отримання відомостей про злочин та особу, яка їх вчинила, у інший спосіб (за п. 1.10.1 Інструкції з організації НРСД слідчому судді необхідно надати відомості, отримані в ході досудового
розслідування, що підтверджують неможливість одержання відомостей про злочин чи особу, яка його вчинила, в інший спосіб).
Керівник органу, якому надійшло доручення слідчого про проведення НСРД, відповідно до відомчих нормативно-правових актів має визначити виконавця — оперативний підрозділ (підрозділи) (п. 3.4.3 Інструкції).
Природно припустити, що це означає, що при надходженні доручення
слідчого про необхідність проведення ОЗ її виконавцем має бути підрозділ
БНОН, а не карного розшуку. У переважній кількості випадків цим займаються підрозділи БНОН, часом — карного розшуку, а у випадках контролю
за вчиненням наркозлочинів, пов’язаних із діяльністю наркосиндикатів,
транснаціональною злочинністю — оперативні підрозділи Служби безпеки України.
Слід мати на увазі, що оперативний підрозділ не має права передоручати виконання доручення іншим оперативним підрозділам (п. 3.4.2 цієї
Інструкції).
Відповідно до п. 1.8 «Інструкції з організації НСРД» під час виконання
доручень слідчого, прокурора у кримінальному провадженні співробітники (працівники) уповноваженого оперативного підрозділу не мають права здійснювати процесуальні дії за власною ініціативою або звертатися
з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора, а також під час виконання
доручень слідчого, прокурора у кримінальному провадженні виходити за
межі доручень слідчого, прокурора (ст. 41 КПК, п. 3.10 цієї Інструкції).
За результатами виконання доручення оперативний співробітник
має скласти рапорт із зазначенням результатів виконаного доручення,
залучених при цьому сил і засобів, а також їх результатів. Начальник уповноваженого оперативного підрозділу має накласти на рапорті резолюцію
стосовно можливості направлення протоколу та додатків до нього прокурору. В разі, якщо НСРД проводились за безпосередньої участі слідчого, протокол складається слідчим і направляється прокурору (п. 4.1 цієї
інструкції).
Згідно до ч. 3 ст. 252 КПК протоколи про проведення НСРД з додатками не пізніше ніж через двадцять чотири години з моменту їх припинення
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повинен передаватись прокурору. За п. 4.2 зазначеної Інструкції періодичність складання таких протоколів залежить від виду негласної слідчої
(розшукової) дії, терміну її проведення (одномоментно чи упродовж часу),
від характеру доручення слідчого, прокурора, але в будь-якому випадку
безпосередньо після отримання фактичних даних, які можуть використовуватись як докази для встановлення місця перебування особи, що розшукується, про кожний випадок огляду, виїмки, дослідження матеріалів
про результати негласної слідчої дії тощо. Проте п. 3.12 цієї інструкції встановлено обмеження повноважень прокурора щодо здійснення нагляду за
здійсненням законів під час проведення досудового розслідування, зокрема, НСРД, у вигляді заборони надавати прокурору матеріали, що можуть
розшифрувати конфіденційних осіб отримання інформації.
В разі, коли НСРД проводились без участі слідчого, і протокол за їх
результатами складався оперативним працівником, то слідчий може бути ознайомлений з протоколом та додатками до нього лише за вказівкою
прокурора.
Відповідно до ч. 1 ст. 256 протоколи щодо проведення НСРД, аудіоабо відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою застосування технічних засобів, вилучені під час їх проведення речі і документи
або їх копії можуть використовуватися в доказуванні на тих самих підставах, що і результати проведення інших слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування.
Частиною 2 ст. 252 КПК передбачена можливість фіксації проведення
НСРД за допомогою технічних та інших засобів, а ст. 266 встановлені правила дослідження інформації, отриманої за допомогою технічних засобів,
в т. ч. за участі спеціаліста. Отримавши таку інформацію, слідчий повинен
вивчити її зміст та скласти про це протокол, в якому відтворюється частина відомостей, що були виявлені слідчим при вивченні інформації та мають
значення для досудового розслідування і судового розгляду. Наразі прокурор має вжити заходів для збереження отриманої інформації.
Стаття 266 КПК не передбачає обов’язку сторони обвинувачення щодо долучення до матеріалів кримінального провадження носіїв інформації,
отриманої в ході НСРД за допомогою технічних та інших засобів, отже, сторона захисту і потерпілий не мають можливості дослідити первинні носії
інформації в разі недолучення їх до матеріалів провадження. Уявляється,
що така заміна при доказуванні «первинних» джерел доказів, безпосеред75

Практика захисту у кримінальних провадженнях з незаконного обігу наркотичних засобів

ньо отриманих в ході НСРД шляхом використання технічних засобів (зокрема, звуко- та аудіо записів), «вторинними» — протоколами, складеними
слідчим, що містять відтворення лише частина з усіх відомостей, які, на
думку слідчого, мають значення для досудового розслідування і судового
розгляду, не відповідає засаді безпосередності дослідження показань, речей та документів у кримінальному провадженні (ст. 23 КПК).
За відсутності в КПК обов’язку сторони обвинувачення долучати
до матеріалів кримінального провадження носіїв інформації, отриманої
в ході НСРД за допомогою технічних та інших засобів, для ознайомлення
з відомостями, які не були включені до протоколу, складеному слідчим на
підставі ч. 1 ст. 266 КПК, можна використовувати на підставі ч. 5 ст. 290 КПК
України звернутися до суду з клопотанням про доступ до відомостей, які
були видалені слідством з документів, оскільки не будуть розголошені під
час судового розгляду. В ч. 5 ст. 266 КПК міститься вимога, що такі видалення у документах мають бути чітко позначені. Напевно, у відповідності
до цього п. 4.15 «Інструкції з організації НСРД» встановлено, що у разі відсутності відомостей, що мають значення для досудового розслідування
і судового розгляду, слідчий також повинен скласти про це протокол, тобто, потенційна можливість ознайомлення сторони захисту з матеріалами,
які не були долучені до матеріалів кримінального провадження, адже
первинні носії отриманої інформації згідно до положення ч. 3 ст. 266 КПК
повинні зберігатися до набрання законної сили вироком суду.
В КПК визначений і порядок застосування отриманої в результаті НСРД
інформації, яка містить ознаки кримінального правопорушення, яке не
розслідується у даному кримінальному провадженні (ст. 257 КПК) — тільки
на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням прокурора, погодженого із керівником прокуратур (п. 4.3.2 зазначено Інструкції).
Наразі протокол про виявлення за результатами НСРД ознак такого кримінального правопорушення має надсилатись прокурору також впродовж
24 годин.
Відповідно до п. 5.1 «Інструкції про організацію НСРД» постанова слідчого, прокурора про проведення НСРД, клопотання про дозвіл на її проведення, ухвала слідчого судді про дозвіл на її проведення, протокол про
її проведення, які містять відомості про факт та методи проведення НСРД,
а також відомості, що дають змогу ідентифікувати особу, місце або річ, щодо якої проводиться або планується проведення такої дії, розголошення
76

Розділ 7

Застосування оперативної закупівлі наркотичних засобів

яких створює загрозу національним інтересам та безпеці, підлягають засекречуванню. Після завершення проведення НСРД грифи секретності матеріальних носіїв інформації (МНІ) щодо їх проведення на підставі постанови прокурора підлягають розсекреченню, з урахуванням обставин кримінального провадження та необхідності використання матеріалів негласних
слідчих (розшукових) дій як доказів після проведення таких дій, у випадку,
якщо витік зазначених відомостей не завдасть шкоди національній безпеці
України (п.п. 5.9–5.11 цієї Інструкції). Лише після розсекречування МНІ щодо проведення НСРД (зокрема, постанови слідчого, прокурора або ухвали
слідчого судді) та їх долучення до матеріалів кримінального провадження
до них надається доступ разом із іншими матеріалами досудового розслідування в порядку ст.290 КК (п. 5.30 Інструкції).
Порядок проведення ОЗ відповідно до ст. 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», визначений визначається
«Інструкцією про порядок проведення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупки товарі, предметів, речей, послуг, документів, засобів і речовин, у тому числі заборонених до обігу, у фізичних
та юридичних осіб, незалежно від форм власності» (затв. Наказом МВС, СБУ
та Міністерства доходів і зборів України від 16.09.2013 р. № 887/1384/480 зі
змінами (надалі — «Інструкція з проведення ОЗ»). Ця Інструкція розроблена з метою виконання завдань як ОРД, так і кримінального провадження,
тобто, при проведенні НСРД (п. 1.1).
ОЗ може проводитись в один (із негайним затриманням продавця),
або декілька етапів (п. 5.3 Інструкції). В випадку проведення ОЗ в декілька
етапів на кожен із них має виноситись окрема постанова про проведення
ОЗ (п. 6.1 Інструкції).
Зміст постанови про проведення ОЗ визначений ст. 6.2 Інструкції. На
додаток до відомостей, які визначені для постанови про проведення НСРД
будь-якого виду, за п. 6.2 «Інструкції з проведення ОЗ» в постанові про
проведення ОЗ мають також міститися: загальна назва, кількість чи інші характеристики «товару», який підлягає закупці; розмір коштів, цінності, послуги, імітаційні засоби, тощо, які будуть використані під час закупки; дані
про покупця (в разі застосування до нього заходів безпеки — легендовані
дані). Строк дії постанови про проведення ОЗ (етапу ОЗ) не може перевищувати двох місяців з дня затвердження прокурором (п. 6.3).
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За Інструкцією перед початком проведення ОЗ без участі покупця
складається протокол огляду майна, цінностей, грошових коштів, які будуть використані під час проведення заходу, з зазначенням їх індивідуальних особливостей та ідентифікаційних ознак.
Купюри, цінності, майно, виділені для ОЗ, можуть позначатися для
контролю за їх рухом спецзасобами, про що заносяться відомості у цей
протокол, і це має відбуватися в присутності спеціаліста. Покупець підлягає огляду співробітників уповноваженого підрозділу, про що складається
відповідний протокол, в якому перераховуються вся наявні в нього речі та
предмети, в т. ч. одяг та взуття, а також зазначаються індивідуальні особливості та ідентифікаційні ознаки виданих цінностей, грошових купюр
та іншого майна, які передаватимуться продавцю в обмін на товар (п. 6.7
Інструкції). Для фіксації злочинно діяльності покупцю можуть видаватися
технічні засоби (п. 6.8). Після проведення ОЗ придбаний товар має бути
вилучений у покупця, детально оглянутий, упакований, опечатаний та засвідчений підписами учасників, про що складається відповідний протокол.
У покупця також відбираються пояснення щодо обставин ОЗ (п. 6.9). При
затриманні продавця в нього мають вилучатися всі речі, предмети (кошт,
одяг, майно), що можуть бути джерелами доказів його злочинної діяльності, про що складається відповідний протокол згідно із вимогами статей
208-210 КПК (п. 6.10). Отже, затримання продавця має відбуватись у порядку затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, в т. ч. із застосуванням його обшуку при затриманні (на підставі ч. 3 ст. 208 КПК). В разі,
якщо після затримання особи по закінченні проведення ОЗ проводяться
дії, які є засобами забезпечення провадження про адміністративні правопорушення (особистий огляд, огляд речей, тощо), згодом слушно ставити
питання про недопустимість доказів, отриманих за результатами таких дій,
як отримані не в установленому законом порядку.
Якщо обшук продавця, який передбачений ч. 3 ст. 208 КПК, одразу
після його затримання, не проводиться, а це відбулося лише після його
доставляння до приміщення органу досудового розслідування, у захисту
з’являються підстави ставити питання про зловживання з боку поліцейських, які здійснювали його затримання, наприклад, щодо появи у нього
грошових купюр.
Важливо пам’ятати те, що відповідно до п. 6.11 «Інструкції з проведення ОЗ» вона проводиться виключно за кошти та з використанням майна ко78
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ти органів і підрозділів, які здійснюють ОРД. Відтак, результати ініційованої
захистом перевірки порядку отримання та використання грошових коштів
на цілі ОЗ може поставити під сумнів її законність в цілому, як і отримані під
час її проведення результати.

7.2. Обмеження доступу до інформації у кримінальних провадженнях
з використанням оперативної закупки

Згідно із ч. 1 ст. 8 Закону України «Про державну таємницю» до дер
жавної 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 становлять державну таємницю заносяться у відповідний Звід, який згідно зі ст. 12 Закону України «Про державну таємницю»
формується Службою безпеки України.
Щодо засекречування інформації, яка стосується проведення НСРД,
у «Зводі відомостей, що становлять державну таємницю» (затверджений
Наказом СБ України від 12.08.2005 № 440) (надалі — «Звід відомостей») передбачено дві позиції:
— п. 4.12.4 — відомості про факти або методи проведення НСРД;
— п. 4.12.5 — відомості, що дають змогу ідентифікувати особу, місце
або річ, щодо якої проводиться чи планується проведення негласної слідчої (розшукової) дії, розголошення яких створює загрозу
національним інтересам і безпеці.
Окрім того, у Зводі відомостей складають державну таємницю наступні відомості щодо ОРД, але стосуються і проведення НСРД:
— п. 4.2.1 — про причетність до співробітництва, факт, плани залучення до співробітництва на конфіденційній основі для виконання завдань ОРД;
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— 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 НСРД, 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 НСРД у формі долучення до
матеріалів кримінального провадження відповідних протоколів за, 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 зазначення 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 проведення НСРД з метою викриття збуту
незначної кількості наркотичної речовини, розголошення інформації про
причетність певної особи до конфіденційного співробітництва з оперативними підрозділами не може створити загрозу національним інтересам
та безпеці. Відповідно, такі відомості не мають складати державну таємни80
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цю 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 у кримінальних провадженнях
з використанням результатів оперативної закупки

Звичайно, держава має вживати дієвих заходів проти незаконного
збуту наркотиків, проте, виходячи із практики використання ОЗ та інформації від споживачів наркотиків, у переважній більшості випадків її проведення поєднано із провокацією злочину.
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).
Статтею 275 КПК передбачено право слідчого використовувати інформацію, отриману внаслідок конфіденційного співробітництва з іншими
особами, або залучати цих осіб до проведення НСРД у випадках, передбачених цим Кодексом, тобто в межах кримінального провадження залучати осіб до проведення НСРД має право лише слідчий.
Чинна норма Закону України «Про ОРД» щодо права оперативних
підрозділів на використання конфіденційного співробітництва з особами
(п. 14 ч. 1 ст. 8) не містить вимоги про добровільність такого співробітництва (як це було у попередніх редакціях цього Закону), наразі є лише поси81
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лання на ст. 275 КПК, в якій теж відсутнє положення щодо добровільності
такого співробітництва. Уявляється, що добровільність участі осіб у конфіденційному співробітництві є обов’язковою умово, це можна вивести із
норми п. 1 ч. 1 ст. 8 Закону «Про ОРД», де йдеться про право в ході ОРД на
використання добровільної допомоги осіб. До того ж, при використанні
для участі в оперативній закупівлі таких осіб, відповідно до п. 1.5 «Інструкції з проведення ОЗ» потрібна їх письмова згода. Тому слід мати з’ясовувати
питання щодо добровільності згоди осіб — покупців в ОЗ під час їхнього
допиту в суді.
Частина 2 ст. 256 КПК допускає проведення допиту в якості свідків осіб,
які проводили НСРД або були залучені до їх проведення, із збереженням
у таємниці відомостей про цих осіб та із застосуванням щодо них відповідних заходів безпеки, передбачених законом. . Таким чином, цією нормою
передбачена можливість використання в якості так званих «анонімних
свідків» (у термінах Європейського суду) крім тих осіб, які були залучені
до проведення НСРД — «покупці» у випадку ОЗ, також і тих, що проводили НСРД, тобто, співробітників оперативних підрозділів. Уявляється, що
розширення в цій нормі КПК кола «анонімних» свідків створює потенційні перешкоди для реалізації засади змагальності сторін в кримінальному
провадженні.
Щодо «покупця» в ОЗ, то практично завжди відомості про таку особу,
засекречуються, і в постанові про проведення ОЗ вносяться вигадані відомості про неї.
Згідно до ст. 2, ст. 13 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» підставою для вжиття спеціальних
заходів забезпечення безпеки щодо працівників органів внутрішніх справ
(поліції), які беруть безпосередню участь в у кримінальному провадженні,
приймають керівники поліції, а підставою для цього є дані, що свідчать
про наявність реальної загрози їх життю, здоров’ю або майну. Серед інших спеціальних заходів забезпечення безпеки ст. 5 цього Закону передбачено забезпечення конфіденційності даних про об’єкти захисту, у випадку проведення ОЗ — щодо працівника(ів) відповідного оперативного
підрозділу.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які
приймають участь у кримінальному судочинстві», право на забезпечення
безпеки шляхом застосування заходів забезпечення безпеки, мають, в т. ч.
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і свідки, у вигляді забезпечення конфіденційності відомостей про особу.
Підставою для застосування заходів забезпечення безпеки є наявність
реальної загрози їх життю, здоров’ю, житлу або майну (ч. 1 ст. 20 цього
Закону). Таким чином, застосування заходів безпеки, а отже, і збереження
у таємниці відомостей про осіб, які проводили НСРД або були залучені до їх
проведення, має відбуватись не у будь-якому випадку, а лише за наявності
зазначених вище загроз щодо відповідних осіб — свідків у кримінальному
провадженні.
В переважній кількості випадків такі заходи застосовуються внаслідок
«отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози життю,
здоров’ю, житлу і майну таких осіб», у випадку ОЗ — щодо осіб, які беруть
участь в оперативній закупці в якості покупців (п.(в) ч. 2 ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які приймають участь у кримінальному судочинстві»).
В переважній кількості випадків ОЗ проводиться між двома наркозалежними особами, які знайомі одна з одною. В таких випадках засекречення особи «покупця» від «подавця» є даремним, оскільки принципово не
може забезпечити конфіденційності відомостей про особу покупця, у всякому разі, від особи, в зв’язку із злочинною діяльністю якої проводиться
ОЗ. До того ж, найчастіше відсутні дані про наявність реальної загрози її
життю, здоров’ю, житлу або майну «покупця». Відсутність реальної загрози для «покупця» є очевидною тому, що у переважній кількості випадків
обвинуваченому у збуті наркотичних засобів обирається запобіжний захід
у вигляді тримання під вартою. 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 адвоката-захисника 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 всебічного та повного дослідження всіх обставин справи судом (ч. 1 ст. 94 КПК).
Після засекречування особи «покупця» наркотичних засобів сторона
захисту позбавляється можливості безпосередньо допитати його. Під час
досудового розслідування одночасний допит підозрюваного, обвинуваченого з такою особою не проводяться.
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В судовому засіданні, в кращому для захисту випадку, за клопотанням
сторін, свідка або за власною ініціативою суд (суддя) на підставі ч. 9 ст. 352
КПК ухвалює постанову про проведення допиту такого свідка за допомогою технічних засобів із іншого приміщення, в т. ч. за межами приміщення
суду і, для запобігання ідентифікації, із створенням акустичних перешкод
тобто без безпосереднього контакту сторони захисту із свідком. Нерідко
під час такого допиту поруч із свідком такому приміщенні перебувають
поліцейські того оперативного підрозділу, який проводив ОЗ, а відтак,
наявні передумови для їхнього впливу на відповіді свідка під час допиту (підказок при відповідях на запитання). Слід мати на увазі, що в будьякому випадку суду мають бути надані матеріалі для встановлення особи
«залегендованого» свідка (які заводяться згідно з інструкціями МВС щодо
залегендованих осіб), інакше суд може критично віднестися до показань
такого свідка.
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, засекречування 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(в) 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 засади змагальності кримінального провадження, передбаченого як ст. 22 КПК, так і ст. 6 Конвенції, про що буде йти мова у розділі 13
цього видання.
Внаслідок такого довільного та безпідставного застосування працівниками оперативних підрозділів заходів безпеки щодо «покупців», які приймають участь в ОЗ, створені умови для необмежених зловживань з боку
співробітників оперативних підрозділів. При цьому утворюються очевидні
проблеми для реалізації право на захист осіб, які притягаються до кримі84
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нальної відповідальності в формі істотного обмеження їх права на надання
доказів, допиту свідків і т. ін. В результаті такої практики здійснення кримінального провадження у більшості випадків унеможливлюються перспективи виявлення фактів постійної участі в ОЗ в якості «покупців» одних і тих
же осіб, залучення їх до такого «співробітництва» не на добровільній основі, а під тиском поліцейських, тобто фактичного їх використання в якості
негласних агентів держави, а також здійснення провокації та/або фальсифікації злочинів.
Звичайно, в рамках здійснення захисту в окремому кримінальному
провадженні справі неможливо вирішити зазначені в цьому пункті системні проблемі, але можна і треба ставити питання як про порушення права на
справедливий судовий розгляд справи, так і, за наявності до того підстав,
про застосування провокації злочину, про що буде йти мова у розділі 14
цього видання. Заперечуючи проти допиту свідка в «закритому режимі»,
доцільно посилатись на текст ч. 9 ст. 352 КПК, де сказано про можливість
застосування такого порядку допиту лише у виняткових випадках для забезпечення безпеки свідка. Звичайно, наявність небезпеки для свідка сторони обвинувачення в судовому засіданні має доводити прокурор. Крім
того, на спростування аргументів обвинувачення щодо доцільності застосування такого порядку допиту може бути доречним клопотати у наданні
стороною обвинувачення інформації про те, чи дійсно були вжиті до свідка
заходи забезпечення безпеки. 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 при проведенні досудового розслідування, необхідно перевіряти, чи
не було з боку поліцейських та їхніх довірених осіб підбурювання до організації придбання і збуту наркотичного засобу.

7.4. Деякі практичні поради
1. Зазвичай до матеріалів кримінальної справи долучається постанова
про проведення НСРД у формі ОЗ (її копія). В разі відсутності у справі такої
постанови можна також зробити адвокатський запит про надання її копії.
Звісно, такі відомості не можуть складати таємницю після проведення ОЗ,
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вилучення у «покупця» заборонених предметів та речовин, затримання
«продавця» (якщо не йдеться про діяльність наркосиндикатів і т. ін.), тим
більше, що відповідні протоколи за результатами НСРД долучаються до матеріалів кримінального провадження. Таким чином, немає законодавчих
обмежень надання за запитом захисника копії постанови про проведення ОЗ, яка була розсекречена в установленому законом порядку. Єдиною
перешкодою для включення до матеріалів кримінальної постанови про
проведення ОЗ, якщо в ній було б зазначення в ній відомостей, що дають
можливість ідентифікувати особу, яка залучена до конфіденційного співробітництва («покупця»). Проте, зазвичай, в постанові про проведення ОЗ
зазвичай зазначаються саме зашифровані дані про таку особу, тому такої
правової підстави для відмови у наданні відповіді на такий запит немає.
Можна також зробити запит до слідчого про те, хто і коли виносив постанову про застосовування заходів безпеки щодо особи, яка була залучена
до НСРД — покупця при проведенні ОЗ в рамках конкретного кримінального провадження.
2. Також доцільно клопотати перед судом про витребування «Інструкції з проведення ОЗ», обґрунтовуючи це тим, що законність отримання доказів обвинувачення зажди, виходячи із положення ч. 3 ст. 62 Конституції
України та ч. 1 ст. 86 КПК, має бути предметом дослідження в суді. Наразі
визначити законність чи незаконність дій поліцейських, з огляду на положення ч. 2 ст. 19 Конституції України, без обізнаності із тим, який саме
спосіб їх отримання передбачений законодавством, в даному випадку —
порядок проведення ОЗ, є об’єктивно неможливим. Часто виявляється, що
дії оперативних працівників в ході ОЗ багато у чому не відповідають тим
правилам, які передбачені «Інструкцією з проведення ОЗ» та викладені
в п. 7.1 цього Розділу, що надає підстави для заперечення проти отриманих
в ході ОЗ доказів.
3. Відповідно до п. 6.2 Інструкції, в постанові про проведення ОЗ, в тому числі має зазначатись розмір коштів, які будуть використані під час ОЗ.
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 виключно коти органів і підрозділів,
які здійснюють ОРД, тобто, кошти державного бюджету, порядок їх видачі
та використання чітко врегульовані відповідними інструкціями з бухгал86
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терського обліку 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. В разі,
якщо в постанові про проведення ОЗ зазначено місце (адреса) її проведення, треба порівняти його з тим, де за даними обвинуваченнями фактично
відбулася ОЗ. На практиці у постанові може бути не зазначена назва наркотичного засобу, який має закупатись, та його кількість. За сукупністю всіх
подібних вад при проведенні оперативної закупівлі можна ставити перед
судом питання про недопустимість подібних доказів, і в окремих випадках
суд може визнати особу невинуватою у вчиненні злочину (див. судові рішення у Додатку).
4. 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, можливо ставити питання про порушення правил проведення ОЗ.
5. У разі, коли ОЗ проводиться в декілька етапів, без негайного затримання продавця після першого етапу та початку його кримінального
переслідування після проведення першої ОЗ. На практиці трапляються
випадки, коли період часу між першою та наступною ОЗ (етапами ОЗ)
є доволі тривалим, у всякому разі, таким, що ніяк не відповідає вимозі
ч. 1 ст. 214 КПК почати досудове розслідування впродовж 24 годин з моменту виявлення кримінального правопорушення. З цього приводу слід
зазначити, що в 5.3 «Інструкції з проведення ОЗ» прямо зазначено про
обов’язковість у разі виявлення ознак злочину на першому етапі ОЗ (якщо
вона проводиться в декілька етапів) направлення оперативним підрозділом органу досудового розслідування відповідних зібраних матеріалів
для початку досудового розслідування. Звичайно, такі дії (бездіяльність)
поліцейських, які отримали фактичні дані про злочин ще в ході першої
ОЗ, є незаконними, тому може бути дієвим способом реагування на таке
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звернення із заявою про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками службової недбалості (ст. 367 КК України), зловживання владою або
службовим становищем (ст. 364 КК України) чи приховування злочину
(ст. 396 КК України).
6. В разі вжиття щодо «покупця» заходів безпеки, з метою досягнути
допиту свідка — «покупця» може стати в нагоді оскарження постанову про
це, оскільки, як зазначено у п. 7.3. цього розділу, зазвичай відсутні підстави
для вжиття таких заходів.
7. У відповідності до ч. 1 ст. 257 КПК, якщо в результаті проведення
негласної слідчої (розшукової) дії виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні,
то отримана інформація може бути використана в іншому кримінальному
провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється
за клопотанням прокурора. Отже, якщо оперативна закупка була проведена в рамках іншого кримінального провадження, за відсутності ухвали
слідчого судді на використання її результатів в іншому провадженні треба
ставити питання про недопустимість всіх доказів, отриманих в ході оперативної закупки.
В Додатку наведені рішення у кримінальних справах, в яких суди визнали порушення правил проведення ОЗ.
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Розділ 8
Проблема можливої фальсифікації доказів
Як багаторазово повідомлялося представниками правозахисних організацій, фальсифікація доказів у кримінальних провадженнях проти споживачів наркотиків не є винятком, а має системний характер. Звичайно,
таке явище може мати місце у провадженнях 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 поліцейських,
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 кримінальних провадженнях споживачів наркотиків, які часто
є залежними від співробітників оперативних підрозділів поліції, — стає
зрозумілим, що категорія саме цих проваджень, а не, наприклад, убивств,
є потенційно однією із найбільш зручних для «покращення» статистичних
показників роботи поліції.
Засобами можливої фальсифікації доказів можуть бути, зокрема:
— отримання під тиском від особи, яка переслідується у кримінальному порядку, зізнавальних 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;
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— складання пояснень та протоколів показань в якості свідків осіб,
які є залежними від поліції особами (наркозалежні, такі, що перебувають під адміністративним наглядом тощо);
— складання протоколів про вилучення заборонених речовин за
відсутності самого факту вилучення.
Принципово, докази обвинувачення можуть бути штучно створені як
під час досудового розслідування (письмові докази, що містять неправдиві
відомості та речові докази, які насправді не мають відношення до особи,
яка переслідується у кримінальному порядку), так і під час розгляду справи в суді (неправдиві показання свідків).
Довести факт фальсифікації доказів у кримінальному провадженні
(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,
Законами України «Про Національну поліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», але й з положеннями нормативних актів МВС України, що
регулюють окремі аспекти діяльності поліції: роботу окремих служб, провадження у справах про адміністративні правопорушення, ведення спеціального діловодства і т. ін.
Звісно, заперечування проти сфальсифікованих доказів можливо лише за умови ретельного з’ясування обставин кримінального провадження,
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 поліції
9.1. Загальні зауваження
Звичайно, будь-які особи, що утримуються під вартою, мають право
на охорону здоров’я, але особи, які вживають наркотики, 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.
В ст. 212 КПК закріплений обов’язок особи, відповідальної за перебування затриманих в будь-якому органі досудового розслідування, в тому
числі забезпечити надання невідкладної медичної допомоги та фіксацію
медичним працівником будь-яких тілесних ушкоджень або погіршення
стану здоров’я затриманого. До того ж, за бажанням затриманого, до надання медичної допомоги може бути допущена конкретний медичний
працівник.
91

Практика захисту у кримінальних провадженнях з незаконного обігу наркотичних засобів

Що стосується поліції, то її обов’язок із забезпечення права на медичну допомогу особам, які утримуються під вартою в поліції, окрім положень
Закону України «Про національну поліцію» (п. 4 ч. 1 ст. 18, ч. 4 ст. 43, і навіть
обов’язок негайного виклику медичного працівника до місця фактичного
знаходження затриманої особи — ч. 3 ст. 37) визначений:
— для міськрайлінорганів внутрішніх справ (територіальних підрозділів поліції) — 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, зі змінами).
Обов’язки з контролю стану здоров’я осіб, які утримуються під вартою в поліції, 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 роботи чергової частини
(П. 7.2.) Перед поміщенням особи до кімнати для затриманих та доставлених (КЗ) черговий зобов’язаний з’ясувати стан її здоров’я.
(П.п. 6.6.2., 6.6.6) 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 (поліції), а в разі необхідності надати невідкладну медичну допомогу.
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
поліції. При передачі таких осіб у заклад охорони здоров’я на лікування
в книзі обліку осіб, які доставлені до чергової частини, робиться відповідний запис.
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9.3. Правила внутрішнього розпорядку в ІТТ МВС України
Особи, які тримаються в ІТТ, мають право на медичне забезпечення,
їм дозволяється мати при собі та зберігати в камерах з дозволу медичного
працівника ліки, куплені в торговельній мережі (п. 3.2.8).
(П. 9.1) 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).
Перед доставлянням в ІТТ затриманим та особам, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проводиться первинний медичний огляд у закладах охорони здоров’я системи МОЗ з метою виявлення осіб, яким заподіяно тілесні ушкодження та які становлять
епідемічну загрозу для оточення або потребують невідкладної медичної
допомоги. У випадку виявлення тілесних ушкоджень не пізніше доби має
бути письмово повідомлені органи прокуратури (п. 9.3). Наразі в Правилах
не зазначено, хто саме має повідомити і які саме органи прокуратури.
(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. В цей журнал особа, яка тримається під вартою, записує власноруч відомості про наявність або відсутність скарг на стан здоров’я.
Не дозволяється тримати в ІТТ осіб, хворих на психічні та інфекційні захворювання, або з ознаками гострих захворювань, за наявності відповідних медичних документів (п. 9.5), а особи, які тривало кашляють,
повинні бути обстежені на ймовірність захворювання на туберкульоз
шляхом проведення мікроскопії мазка мокротиння (п. 9.4). Таким чином,
положень чинного законодавства цілком достатньо для того, щоб вимагати дотримання права осіб, які утримуються в поліції, на медичну допомогу.
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9.4. Порядок організації надання замісної підтримувальної терапії
22.10.2012 р. був прийнятий спільний наказ МОЗ, МВС, Мінюсту, Державної служби контролю за наркотиками від 22.10.2012 № 821/937/1549/5/156
«Порядок взаємодії закладів охорони здоров’я, органів внутрішніх справ,
слідчих ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення безперервності
лікування препаратами замісної підтримувальної терапії (ЗПТ)», яким передбачені організаційні заході для забезпечення продовження ЗПТ особам, які затримані та утримуються під вартою». За цим Порядком заклади
охорони здоров’я мають забезпечувати безперервність лікування препаратами ЗПТ або проведення детоксикації адмінзатриманим, затриманим,
узятим під варту, адмінарештованим, засудженим, на підставі виписки із
медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого.
Черговий (органу поліції) має по телефону інформувати про тримання в ньому затриманої особи, які потребують ЗПТ, найближчий заклад
охорони здоров’я (ЗОЗ), де надається ЗПТ, після чого таку особу мають
доставляти до цього ЗОЗ для отримання ЗПТ або детоксикації відповідно
до призначення лікаря-нарколога. Про надання такої допомоги зазначається в Журналі реєстрації надання медичної допомоги (додаток 15 до
«Інструкції з роботи чергової частини»).
Адміністрація слідчих ізоляторів та виправних центрів має забезпечити проведення детоксикації протягом не більше одного місяця в ЗОЗ або
у медичній частині слідчого ізолятора, із внесенням записів про це лікування до картки амбулаторного такого хворого.
Незважаючи на законодавчу урегульованість питань забезпечення
ЗПТ особам, які утримуються під вартою, ці питання і дотепер залишаються проблемними і в окремих випадках незабезпечення (переривання) цієї
терапії призводить до летальних наслідків,
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
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використовувати медичні висновки (виписки) 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, 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 детоксикацію разом з наданням препаратів заспокоювальної дії.
У випадку недотримання правил надання медичної допомоги, зокрема, особам, які перебувають у стані абстиненції, можна використовувати такі порушення права на охорону здоров’я в якості одного із ресурсів
захисту на підставі ст. 87 КПК шляхом постановки питання про визнання
недопустимими доказів, отриманих в період перебування осіб, які утримувалися під вартою без надання необхідної медичної допомоги.

9.5. 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 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
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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. 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 будь-якого покращення її стану в цьому
аспекті, з точки зору Суду, є слабкими.
96

Розділ 9

Питання забезпечення права на охорону здоров’я осіб, які утримуються під вартою в поліції

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 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
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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 внутрішньовенного 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)
«94. Наявні 3 складові, які необхідно розглядати стосовно сумісності
стану здоров’я заявника та умов його утримання:
1) медичний стан в’язня;
2) адекватність медичної допомоги, яка надається в умовах утримання;
3) доцільність утримання з огляду на стан здоров’я заявника...
...
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 уск98
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ладнене 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 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 ви
сновок, 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
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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 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.
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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, 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
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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 будьякими 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.
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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 діагно103
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зу, 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.
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
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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 позбавлення 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 консервативних 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 симп
томи, видається, що лікарі не змогли їх чітко кваліфікувати.
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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 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 інформа106
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цію можна знайти, вона здебільшого обмежується назвою ліків
без зазначення доз, частоти та тривалості лікування, інформації,
чи дійсно лікування було отримано так, як прописано, та будьякої 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 будьяких 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 тільки один захід, коли
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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».
Похлєбін проти України
(Pokhlebin v. Ukraine, рішення від 20.05.2010 р.)

«62.	Лише той факт, що ув’язненого оглянув лікар і призначив певне лікування, не може автоматично привести до висновку, що
медична допомога була адекватною ... Державні органи повинні також забезпечити всебічний облік даних про стан здоров’я
ув’язненого та про лікування, яке він отримував під час тримання
його під вартою ... Державні органи повинні також довести, що
було створено необхідні умови для фактичного виконання призначеної схеми лікування...
63. у справі, що розглядається, враховуючи поганий стан здоров’я
заявника та, зокрема, наявність у нього СНІДу, туберкульозу,
хронічного гепатиту та кандидозу, Суд вважає, що заявник потребував регулярного, систематичного і комплексного забезпечення спеціальним медичним доглядом.
64.	Суд визнає, що в місцях тримання під вартою та лікарнях виправних колоній заявника забезпечували певним лікуванням. Втім,
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Суд зауважує, що за час, який заявник провів під вартою, стан
його здоров’я значно погіршився: у нього з’явилося кілька нових
проблем зі здоров’ям, зокрема періодичне оніміння ніг, токсична
поліневропатія, гострий гайморит, хронічний періодонтит і втрата ваги. Крім того, туберкульоз у заявника прогресував настільки, що вразив хребет, у зв’язку з чим заявник втратив на певний
час здатність самостійно пересуватися.
67.

Отже, беручи до уваги серйозність хвороб заявника, а також
положення національного закону, яке вимагає забезпечувати
в’язнів, хворих на туберкульоз, лікуванням у спеціалізованих закладах кримінально-виконавчої служби, Суд вважає, що заходи,
вжиті національними органами, не були достатніми».
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,
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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.
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 лі110
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кування 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».
Salakhov and Islyamova v. Ukraine
(Салахов і Іслямова проти України, рішення від 14.03.2013 р.)

«126.	Суд подчеркивает, что ст. 3 Конвенции возлагает обязанность на
Государство обеспечивать, учитывая практические требования
тюремного заключения, то, чтобы здоровье и благополучие заключённого были адекватно гарантированы, в том числе путём
обеспечения ему необходимой медицинской помощи...
127. Для того чтобы установить, получал ли заявитель необходимую
медицинскую помощь во время содержания под стражей, важно
определить, обеспечили ли его власти Государства минимальным объёмом медицинского наблюдения для своевременного
диагностирования и лечения его заболевания...
128. Другими словами, Суд должен определить, нуждался ли заявитель во время его содержания под стражей в регулярной медицинской помощи, был ли он лишён её, как он заявлял, и если так,
то достигло ли это уровня бесчеловечного или унижающего достоинство обращения в нарушение ст. 3 Конвенции...
129. Одним из важных факторов для такой оценки является резкое
ухудшение состояния здоровья лица в местах содержания под
стражей, которое неизбежно ставит под сомнение соответствие
медицинской помощи, доступной там...
130. В установлении объёма медицинского наблюдения, требуемого и предоставляемого в каждом отдельном случае, Суд должен принять во внимание медицинские документы, поданные
сторонами...
131.	Суд повторяет в связи с этим, что распределение бремени доказывания в действительности связано со спецификой обсто111
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ятельств, характера сделанных заявлений и права Конвенции,
поставленного под угрозу...; и применение этого принципа в контексте жалоб по несоответствию медицинской помощи в местах
содержания под стражей...
132.	Суд отмечает, что информация об условиях содержания под стражей, включая вопрос медицинской помощи, находится в пределах компетенции национальных властей. Соответственно, заявители могут испытывать сложности в получении доказательств
для того, чтобы обосновать жалобу в связи с этим...
136. ...предоставление вышеупомянутой медицинской карточки, детализирующей действительные медицинские потребности первого заявителя во время нахождения под стражей и медицин
ское реагирование на них, была обязанностью Правительства.
137. Однако Суд отмечает, что ему не был подан Правительством ни
один медицинский документ относительно содержания первого заявителя под стражей в период между февралём и маем
2008 года.
138. При таких обстоятельствах Суд находит себя в состоянии сделать
вывод, исходя из непредоставления Правительством копий каких-либо соответствующих медицинских документов, о том, что
первый заявитель не получил соответствующей медицинской
помощи в связи с его ухудшающимся здоровьем в ИВС и СИЗО,
даже допуская то, что он скрыл свой ВИЧ статус от властей...
139.	Соответственно, было нарушение ст. 3 Конвенции в этом отношении».
Sergey Antonov v. Ukraine
(Сергій Антонов проти України, рішення від 22.10.2013 р.):
«73.	Суд считает, что «адекватность» медицинской помощи остается
наиболее сложным элементом для определения. При оценке
этого элемента, Суд считает, что тот факт, что задержанный
был осмотрен врачом, и ему было назначено определен
ное лечение, не может автоматически привести к выводу,
что медицинская помощь была адекватной... Власти также
должны обеспечить, чтобы состояние здоровья задержан
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ного и медицинская помощь, оказываемая ему в заклю
чении, должным образом документировались.., чтобы
диагностика и лечение были оперативными и точными..,
и чтобы необходимая медицинская помощь и контроль
были регулярными и систематическими, и включали в себя
комплексную стратегию лечения, направленную на изле
чение заключенного или предотвращение обострений его
состояния, а не только на облегчение симптомов... Власти
также должны показать, что ими были созданы необхо
димые условия для назначенного лечения... В то же вре
мя, обязательство государства оказывать медицинскую
помощь тяжело больному заключенному является обяза
тельством действия, а не обязательством результата (проверка на должное усердие...)
74.	Суд также постановил, что статья 3 Конвенции не может толковаться как гарантирующая каждому задержанному медицинскую
помощь такого же уровня, как «в лучших гражданских клиниках»... Суд также считает, что он «готов признать, что, в принципе,
ресурсы медицинских учреждений в рамках пенитенциарной
системы являются ограниченными по сравнению с ресурсами
гражданских клиник»...
75. 	 В целом, при определении требуемого стандарта медицинской
помощи Суд использует достаточно гибкий подход, принимая
решения с учетом обстоятельств каждого конкретного дела. Этот
стандарт должен быть «совместимым с человеческим достоин
ством» задержанного, но также следует принимать во внимание
«практические требования лишения свободы»...
76. Обращаясь к настоящему делу, Суд отмечает, что, по мнению заявителя, на момент ареста в сентябре 2012 года он страдал рядом заболеваний, в том числе ВИЧ в клинической стадии 4. Хотя
заявитель не представил никаких доказательств в отношении его
состояния здоровья и лечения (если таковое имело место) незадолго до его ареста, представляется, что в сентябре 2012 года
заявитель уже был ВИЧ-позитивным, по крайней мере, в течение
трех лет. Согласно материалам дела, в декабре 2011 года уровень
клеток CD4+ у заявителя уже был очень низким, и в то время он,
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видимо, уже нуждался в АРТ. Тем не менее, нет никакой информации относительно того, получал ли заявитель АРТ до ареста,
и если да, то известил ли он администрацию СИЗО о необходимости повторного прохождения/продолжения АРТ. Стороны,
однако, не оспаривают, что, когда заявитель прибыл в СИЗО, он
сообщил администрации СИЗО о том, что он состоит на учете
в качестве лица с ВИЧ в Киевском городском центре профилактики и борьбы со СПИДом.
77. Что касается других проблем со здоровьем, на которые ссылается заявитель, Суд отмечает, что, в соответствии с медицинскими
документами, представленными Правительством, по прибытии
в СИЗО заявитель прошел предварительное медицинское обследование. Было отмечено, что заявитель не имеет никаких жалоб на здоровье. Ни одно из заболеваний, которыми заявитель,
по его словам, страдал на момент ареста.., и которые были диагностированы в ходе последующих медицинских обследований,
не было упомянуто в заключении о первоначальном медицин
ском осмотре.
78.	Суд отмечает, что неясно, какую именно информацию о своем ВИЧ и других заболеваниях заявитель имел на момент по
ступления в СИЗО, и какую информацию о своих проблемах со
здоровьем он сообщил врачам СИЗО. Тем не менее, даже если
предположить, что заявитель сообщил только, что он состоит
на учете в Киевском городском центре профилактики и борьбы
со СПИДом, Суд отмечает, что медицинский персонал СИЗО не
предпринял никаких попыток выяснить у заявителя подробности о его состоянии здоровья, о том, если ли у него какие-либо
ВИЧ-ассоциированные заболевания, какое лечение он получал и/или в каком лечении он в настоящее время нуждается
в этой связи.
...
80.	Суд отмечает, что с середины февраля 2013 года и позднее заявитель осматривался врачами, ему был поставлен диагноз и назначено лечение. К июлю 2013 года количество клеток CD4+ у заявителя увеличилось, и он выздоровел от туберкулеза.
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...
82.	Суд отмечает, что в настоящем деле, в определенный момент
времени в 2013 году заявитель начал получать лечение, которое привело к улучшению его здоровья. Тем не менее, это
лечение было начато, только когда состояние заявителя стало
критическим.
83. В частности, Суд отмечает, что первоначальное медицинское
обследование заявителя в сентябре 2012 года было, как представляется, очень поверхностным, и, несмотря на имеющуюся
у администрации СИЗО информацию о ВИЧ-статусе заявителя,
не было предпринято никаких попыток запросить дополнительную информацию, а первый подсчет клеток CD4+ был проведен
только через четыре месяца после прибытия заявителя в СИЗО.
Результаты этого анализа и другие имеющиеся данные подтверждают, что к моменту проведения анализа состояние заявителя
было очень тяжелым.
84. В отношении утверждений заявителя о том, что не все его жалобы фиксировались и рассматривались, и что он не получал
лечение в связи со всеми своими заболеваниями, в частности,
после февраля 2013 года, Суд повторяет, что необоснованных
утверждений об отсутствующей, несвоевременной или в любом
случае неудовлетворительной медицинской помощи, как правило, недостаточно для возникновения вопросов в соответствии
со статьей 3 Конвенции. Обоснованная жалоба обычно включает, среди прочего, достаточно подробные сведения о состоянии здоровья заявителя, медицинских предписаниях, о которых
просил заявитель, и которые были или не были ему предоставлены, и другие доказательства, например, заключения экспертов,
свидетельствующие о серьезных недостатках в предоставлении
заявителю медицинской помощи (см. Valeriy Samoylov v. Russia,
no. 57541/09, §80, 24 January 2012).
...
87. В свете вышеупомянутых принципов Суд считает, что, на основании медицинских свидетельств, представленных сторонами,
и в отсутствие независимой оценки медицинской карты заяви115
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теля, он не может сделать вывод, касались ли жалобы заявителя
симптомов конкретного заболевания, в связи с которым заявитель получал лечение, или они касались различных заболеваний
и требовали отдельного рассмотрения.
88. Тем не менее, Суд отмечает, что доказательства, представленные
Правительством в поддержку своего утверждения, что заявителю оказывалась надлежащая медицинская помощь, являются
неудовлетворительными. Копия медицинской карты заявителя
крайне низкого качества, и во многих местах ее невозможно прочитать, а информация имеет крайне неопределенный и фрагментарный характер. В частности, невозможно понять, какие жалобы заявителя рассматривались, или установить, насколько точно
соблюдались назначения врачей. Учитывая серьезные и многочисленные проблемы заявителя со здоровьем, отраженные в его
диагнозе, Суд считает, на основании имеющихся материалов, что
Правительство не представило убедительные доказательства
того, что заявитель действительно получал медицинскую помощь, необходимую при его состоянии здоровья, кроме лечения
в связи с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией (см. Ukhan, упомянутое
выше, §§79–80, и, с соответствующими изменениями, Vitkovskiy v.
Ukraine, no. 24938/06, §129, 26 September 2013).
...
90.	Суд, наконец, приходит к выводу, что неспособность администрации СИЗО оперативно диагностировать состояние заявителя
и обеспечить ему своевременную и всестороннюю медицинскую помощь во время содержания под стражей, равносильна
бесчеловечному и унижающему достоинство обращению в нарушение статьи 3 Конвенции.»
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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, проведення в них огляду чи обшуку інакше як
за вмотивованим 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. 234
та ст. 237 КПК дозволяється проводити лише за вмотивованою постановою
судді.
КУпАП при провадженні у справах про адміністративні правопорушення передбачений особистий огляд, огляд речей і вилучення речей
та документів. Наразі огляд житла в ході провадження у справах про адміністративні правопорушення КУпАП не передбачений. Такі повноваження надані слідчому в ході кримінального провадження.
Природно, що в разі добровільної згоди особи, яка володіє житлом
або іншим володінням, на проникнення до житла працівників правоохоронних органів, таке проникнення є законним (ч. 1 ст. 233 КПК). Наразі
повноваження на проведення огляду чи обшуку житла чи іншого володіння особи без судового дозволу не передбачено навіть за добровільною
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згодою особи. В ч. 2 ст. 233 КПК вперше на рівні закону встановлено ви
значення житла та іншого володіння особи, під яким розуміються будь-які
будівлі чи приміщення, а також земельна ділянка та транспортний засіб, які
є у володінні особи.
Частина 3 ст. 233 КПК надає право слідчому або прокурору до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи
у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні
злочину. При цьому невідкладно після здійснення таких дій слідчий (прокурор) має звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого
судді. Оскільки за ч. 2. ст. 237 КПК огляд житла чи іншого володіння особи
здійснюється згідно з правилами, передбаченими для обшуку, слідчий
(прокурор) має діяти так само і при проведенні огляду житла чи іншого володіння особи.
Оперативним підрозділам п. 6 ч. 1 ст. 8 Закону «Про ОРД» 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.

10.2. Порушення права на недоторканність житла
при проведенні оглядів

У справах про злочини з незаконного обігу наркотичних речовин,
в яких досудове слідство проводилось за правилами КПК (1960 р.), а заборонені предмети вилучаються в житлі або іншому володінні особи, в переважній більшості випадків використовувався саме огляд володіння особи
з її письмової згоди на підставі норми ч. 5 ст. 190 цього кодексу, і саме ця
норма слугує правовою підставою для масових порушень прав людини
з боку поліцейських.
Більшість так званих «добровільних» згод на проведення оглядів житла, за твердженням осіб — мешканців житла, які згодом переслідуються
у кримінальному порядку, надається (пишеться власноруч, підписується) під тиском поліцейських, зазвичай, після завершення таких оглядів
та ще й після доставляння таких осіб до поліції для складання відповідних
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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 з боку особи, яка надає згоду на проведення огляду навіть за наявності в матеріалах справи її письмової згоди на це.
Слід зазначити, що аналогічна практика дій правоохоронних органів
склалася і зі 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, яка передбачена ч. 1 ст. 233 КПК, 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, передбачений ст. 162 КК України. Визнання огляду житла проведеним незаконно має мати наслідком не лише
визнання предметів, вилучених в ході такого огляду, недопустимими доказами, а й притягнення поліцейських, 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 вчинене кримінальне правопорушення.
В переважній більшості випадків оглядів житла як місця події злочину
працівниками оперативних підрозділів в матеріалах кримінального провадження наявна письмова згода на проведення огляду житла. Проте таке
ззовні 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 поліцейських 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 розум119
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них мотивів, притаманних психічно здоровій особі, яка точно знає про
наявність в її оселі предметів, що після їх виявлення і вилучення поліцейськими стануть підставами для її кримінального переслідування,
які б штовхнули цю особу на надання добровільної усвідомленої згоди на
огляд свого житла. Адже саме згода особи 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 зі 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 запереченням провини, не демонструють згоду; щонайменше, за відсутності
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деяких виняткових обставин, таких як необізнаність з наявністю заборонених предметів».
Із нашої судової практики відомо, що в більшості кримінальних справ,
які розслідувались за правилами КПК (1960 р.) суди не визнавали незаконними дій поліцейських при огляді житла за наявності письмової згоди його
володільця (і, навіть, за відсутності такої), і справи закінчувались обвинувальним вироком. Виходячи із результатів розгляду судами кримінальних
провадженнях (справах), було б очевидним лицемірством заявляти, що
проблеми з порушенням прав людини на недоторканність житла з боку
поліцейських 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 поліцейських».
Така позиція Верховного Суду України надає можливість її використання в обґрунтування відповідних скарг на незаконні дії оперативних
підрозділів.
Із практики захисту у кримінальних провадженнях (справах) відомі
певні ознаки недобровільності надання особою згоди на огляд її помешкання, зокрема:
— прибуття її до помешкання у супроводі поліцейських після попередньої реєстрації її доставляння до ОВС (поліції) та/або затримання у відповідних документах;
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— 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 поліцейських 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 поліцейським проведенню огляду її
приміщення, а відтак, ставити під сумнів добровільність надання нею згоди на огляд.
В Додатках Б7 та Б8 наведені приклади вироків, в яких суд визнав огляду житла незаконним, а вилучені під час такого огляду докази — недопустимими.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук перед початком його проведення має бути пред’явлена особі, яка володіє житлом або іншим володінням (ч. 3 ст. 236). 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 поліцейські, 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 поліцейських при наданні такої згоди є необхідним інструментом захисту в кримінальному провадженні.
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10.3. Повноваження правоохоронців на проникнення
в приміщення громадян

Щодо незаконності проведення обшуку і огляду житла або іншого володіння особи співробітниками оперативними підрозділами є додаткові
міркування, які підтверджуються наступним аналізом законодавства.
Відповідно до ч. 1 ст. 218 КПК досудове розслідування, а отже, і всі слідчі (розшукові) дії, проводиться слідчим в разі необхідності його проведення на території, що перебуває під юрисдикцією іншого органу досудового
розслідування. Він може доручити це відповідним органам, якими, в силу
ч. 1 ст. 38 КПК, є слідчі підрозділи. Слідчий може доручати проведення слідчих (розшукових) дій або негласних слідчих (розшукових) дій відповідним
оперативним підрозділам (п. 3 ч. 1 ст. 40, ч. 6 ст. 246 КПК). У разі, якщо слідча дія проводиться за ухвалою слідчого судді, винесеною за клопотанням
слідчого, він має проводити таку дію особисто, а за необхідності залучати
співробітників оперативних підрозділів.
Статтею 30 Конституції України передбачені невідкладні випадки (пов’я
зані із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину), в яких допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи без судового дозволу, але навіть
у таких невідкладних випадках цей прядок має бути встановлений законом.
Такі випадок, зокрема, передбачений ч. 3 ст. 233 КПК для слідчого або прокурора, хоча складно уявити ситуації, коли саме слідчий або прокурор займаються рятуванням людей. У такому разі прокурор, слідчий за погодженням із
прокурором має невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку до слідчого
судді, а у разі невиконання цих вимог, або відмови слідчого судді у задоволенні клопотання докази, отриманих в ході такого обшуку є недопустимими.
Повноваження на проникнення до житла чи іншого володіння особи
без вмотивованого рішення суду передбачено також для поліцейських
ст. 38 Закону України «Про Національну поліцію», п. 3 ч. 1 передбачає також
підставу, яка дещо відрізняється від положення ст. 30 Конституції України:
«припинення злочину, що загрожує життю осіб, які знаходяться в житлі або
іншому володінні». При цьому у ч. 2 цієї статті містить застереження, що
проникнення поліцейського до житла чи іншого володіння особи не може
обмежувати її права користуватися власним майном».
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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);
в) заборона виїзду чи обмеження часу виїзду в особистих справах за
межі району (міста);
г) реєстрація в поліції від одного до чотирьох разів на місяць.
Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 31 Закону України «Про Національну полі
цію» в якості превентивного заходу передбачениа перевірка дотримання
обмежень, установлених законом стосовно осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій осіб.
Порядок організації адміністративного нагляду 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 № 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
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піднаглядними особами вимог встановлених судом обмежень здійснюють дільничні інспектори поліції, а підрозділи карного розшуку згідно із
положеннями п. 3.2.3 Наказу можуть здійснювати такий контроль лише
спільно з дільничними інспекторами поліції. 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. Уявляється, що
повноваження відповідних службових осіб щодо здійснення контролю
за дотриманням підозрюваним (обвинуваченим) обов’язків, покладених
на нього при обранні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту,
зокрема, утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною
слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов,
визначених слідчим суддею, судом (п. 4 ч. 5 ст. 194 КПК) не включають їх
право проводити огляд житла підозрюваного або обвинуваченого (див.
Інструкцію про порядок виконання органами внутрішніх справ України
ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та про зміну раніше обраного запобіжного заходу на
запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, затв. наказом МВС від
31.08.2013 № 845).
Виходячи із суті наведених вище обмежень, що можуть застосовуватись до осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, у поліцейського може виникнути потреба для проникнення до житла чи до іншого
володіння такої особи, зокрема, з метою встановлення факту перебування
в ньому такої особи або його відсутності там. Виходячи із положень ст. 30
Конституції України і ст. 38 Закону України «Про Національну поліцію» і зазначеної Інструкції, можна зробити висновок, що повноваження поліцейського на проникнення до житла для перевірки осіб, що перебувають під
адміністративним наглядом, цим Законом не передбачено.
Напевне, така позиція захисту, що поліцейські 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.
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В п. 6 ч. 1 ст. 8 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.
Відповідно до ч. 1 ст. 39 Закону України «Про Національну поліцію»,
поліція може оглядати зброю, спеціальні засоби, боєприпаси, що знаходяться у фізичних та юридичних осіб, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання та використання яких визначено спеціальні правила
чи порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх
справ, з метою перевірки дотримання правил поводження з ними та правил їх використання. Спеціальні правила поводження з такими предметами встановлений спеціальною Інструкцією, затвердженою наказом МВС
України від 21.08.1998 р. № 622 (зі змінами), п. 4 якої передбачені повноваження працівників міліції оглядати зброю, пристрої та патрони до них,
боєприпаси, що знаходяться у громадян, а також місця їх зберігання.
Можна констатувати, що це положення підзаконного акту, не вдповідає
нормі Конституції України про недоторканність житла або іншого володіння особи.

10.4. Оскарження незаконності огляду житла
Часом при допиті свідків в суді, в т. ч. поліцейських, 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 поліцейських
в плані проведення ними замість огляду фактичного обшуку житла без
судового дозволу.
Інколи трапляються випадки, коли у матеріалах кримінального
провадження відсутній документ, в якому є письмова згода володільця на огляд його житла (володіння). В такому випадку сильним засобом
протидії обвинуваченню є подання заяви про вчинене поліцейськими
кримінального правопорушення (ст. 162 КК України). Навіть за відмови у реєстрації такої заяви в ЄРДР за такою у сторони обвинувачення
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зазвичай виявиться бажання піти на поступки у кримінальному провадженні проти підзахисного.
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
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

кримінального провадження 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 кримінальних провадженнях (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. Отже, в кримінальних провадженнях
даної категорії завжди наявні такі речові докази. Саме тому вміння 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 кримінальному провадженні необхідно досконало знати правила поводження
з ними. Правила огляду речових доказів та зберігання речових доказів
і документів в загальному вигляді визначені в ст. 100 КПК. Зокрема, речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, мають бути
оглянуті, сфотографовані та докладно описані в протоколі огляду (ч. 2 цієї
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статті). В разі недотримання цих вимог закону можна ставити питання про
визнання доказів недопустимими.
Згідно до ч. 2 і ч. 3 ст. 100 КПК сторона кримінального провадження,
що зберігає наданий їй речовий доказ або документ, зобов’язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні
протягом всього провадження. Сторона обвинувачення має зберігати речові докази у відповідності до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення,
здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження
(затв. постановою КМ України від 19.11.2012 № 1104) (надалі — «Порядок
зберігання речових доказів»). У п. 5 цього Порядку зазначено, що під час
зберігання речових доказів має бути забезпечено збереження їх істотних
ознак та властивостей, а у п. 17 — що зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу, які є речовими доказами, здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2008 р. № 422 (далі —
«Порядок зберігання наркотичних засобів»).
За загальними правилом ч. 5 ст. 100 КПК, після надання до суду речові докази зберігаються в суді. Винятками з цього положення є випадки,,
коли вони не містять слідів кримінального правопорушення, їх зберігання
через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів
або коли витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких
співрозмірні з їх вартістю, а також коли це речові докази у вигляді товарів
або продукції, що піддаються швидкому псуванню (ч. 6 ст. 100 КПК). В таких випадках речові докази фіксуються за допомогою фотографування
або відеозапису та докладно описуються. У разі необхідності може бути
збережений зразок речового доказу, достатній для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження.
Докладно порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових
доказів у кримінальному провадженні визначено в «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства
і суду», затверджена спільним наказом Генеральної прокуратури України,
Державної податкової адміністрації України, Верховного Суду України, МВС
України, Служби безпеки України, Державної судової адміністрації України
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від 27 серпня 2010 року № 51/401/649/471/23/125 (надалі — «Інструкція по
роботі з речовими доказами»). Після прийняття «Порядку зберігання речових доказів» правила «Інструкції по роботі з речовими доказами» застосовуються лише щодо порядку вилучення речових доказів. Хоча формально сфера дії цієї Інструкції, як випливає з її змісту, поширюється лише на
кримінальне провадження, але, 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.
В усіх випадках в ході досудового розслідування факт вилучення речового доказу відображається у протоколі відповідної слідчої (розшукової) дії (обшуку, огляду тощо) (п. 5 «Інструкції про роботу з речовими доказами»), який має відповідати положенням ст. 104 КПК «Протокол».
Зміст частини протоколу, в якій фіксується факт вилучення об’єкта (речового доказу) визначений в п. 7 Інструкції по роботі з речовими доказами.
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, в 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 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.
При передачі матеріалів кримінального провадження від одного органу провадження до іншого речові докази передаються разом із матеріалами.
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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 із зазначенням їх кількісних та якісних характеристик та інших індивідуалізуючих ознак, в т. ч. тих,
які відображують їх 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, в якої вилучено речі, понятих, слідчого,
працівника органу дізнання (оперативного підрозділу), 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 № 53/5 зі
змінами):
«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.
Для відібрання зразків особа або орган, які призначили експертизу,
можуть залучити спеціаліста.
Якщо в матеріалах кримінального провадження 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)».
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11.2. Зберігання, облік і видача (передача) речових доказів
За п. 3 «Порядку зберігання речових доказів» речові докази, за винятком документів, що зберігаються разом із матеріалами кримінального провадження, повинні бути належним чином упаковані та опечатані. Спосіб
упаковки повинен забезпечувати неможливість підміни або зміни вмісту
без порушення її цілісності та схоронність вилучених (отриманих) речових
доказів від пошкодження, псування, погіршення або втрати властивостей,
завдяки яким вони мають доказове значення. На упаковці (бирці) проставляються підписи осіб, які брали участь у процесуальній дії, та зазначається
інформація про вміст упаковки, найменування проведеної процесуальної
дії, дата її проведення та номер кримінального провадження.
Вилучені (отримані) стороною обвинувачення речові докази зберігаються разом з матеріалами кримінального провадження в індивідуальному сейфі (металевій шафі) слідчим (п. 7 «Порядку зберігання речових
доказів»).
Для обліку речових доказів у кожному органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, призначається відповідальна особа, яка веде і зберігає книгу обліку речових доказів (далі — книга обліку), яка є документом
суворого обліку, засвідчується підписом керівника слідчого підрозділу
і скріплюється печаткою органу, у складі якого функціонує слідчий підрозділ (п. 9 Порядку).
Взяття на облік речових доказів проводиться не пізніше наступного
дня після їх вилучення (отримання), а у разі, коли доставка речового доказу потребує значного часу, — в день їх фактичної доставки (п. 10 «Порядку»). Наразі записи робляться у книзі обліку на підставі протоколу, в якому
зафіксовано факт їх вилучення (отримання). Ці записи робляться у книзі
обліку в хронологічному порядку, а інформація про кожний речовий доказ
зазначається окремо. У разі, коли записи робляться про кілька однорідних
речових доказів, зазначаються їх найменування, кількість, вага, об’єм залежно від виду вилучених речей або документів (п. 10 Порядку).
Якщо речові докази залишаються в матеріалах кримінального провадження і не здаються на зберігання відповідальній особі, в книзі обліку
робиться відповідна відмітка із зазначенням прізвища слідчого, який здійснює кримінальне провадження. Після передачі речових доказів до іншо132
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го місця зберігання, визначеного у цьому Порядку, слідчий зобов’язаний
надати відповідальній особі копії документів, які підтверджують факт їх
передачі (п. 11 Порядку).
Якщо речові докази, які за своїми властивостями повинні зберігатися в обладнаному приміщенні чи спеціальному сейфі, відповідальна особа
під час прийняття для зберігання речових доказів перевіряє відповідність
даних, зазначених у протоколі, на кожній упаковці (бирці) зазначає номер
книги обліку і порядковий номер запису, а також заповнює квитанцію про
отримання речових доказів, яка має долучатися до матеріалів кримінального провадження.
Пунктом 17 «Порядку зберігання речових доказів» передбачено, що
зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу, які є речовими доказами, здійснюється відповідно до порядку зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу (затв. постановою КМУ
від 07.05.2008 № 422) (далі — «Порядок зберігання наркотичних засобів»).
Речові докази такого роду зберігаються в приміщеннях органів досудового розслідування, відомості про їх приймання та видачу заносяться до
журналу обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — журнал обліку), про прийняття їх до зберігання видається
квитанція.
Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори видаються на
підставі письмового мотивованого запиту слідчого, прокурора, слідчого
судді або суду, які здійснюють кримінальне провадження (п. 9 «Порядок
зберігання наркотичних засобів»).
Записи в журналі обліку вносяться в порядку надходження наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на підставі документів
про їх вилучення та дослідження, в яких зазначаються дата їх надходження
для зберігання, найменування, кількість, номер кримінального провадження, місце фактичного зберігання, а також відомості про видачу зазначених
засобів, речовин і прекурсорів для цілей, передбачених законодавством
(п. 10 зазначеного Порядку).
Отже, після проведення судово-хімічної експертизи ці речові докази
продовжують зберігатися в поліції до закінчення кримінального провадження, а після набрання вироком суду законної сили або, в разі закриття кримінального провадження, закінчення строку на оскарження такої
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постанови чи ухвали, підлягають знищенню або передачі до відповідних
державних установ на підставі відповідної постанови (ухвали) особи, яка
закінчувала кримінального провадження.
Для певних груп речовин доказів установлені спеціальні правила
зберігання (п.п. 19–26 «Порядку зберігання речових доказів»):
— вогнепальна і холодна зброя та боєприпаси зберігаються лише
у господарчих підрозділах МВС та його головних управлінь в областях або Служби безпеки України та його управлінь в областях
після їх перевірки та дослідження державною спеціалізованою
установою, що здійснює судово-експертну діяльність, а
— вибухові речовини передаються для зберігання на склади військових частин або відповідних державних підприємств, отруйні
речовини передаються на склади організацій, які мають дозвіл на це;
— транспортні засоби зберігаються на спеціальних майданчиках
і стоянках Державтоінспекції МВС для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів;
— готівка в національній та іноземній валюті передається для зберігання уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого
функціонує слідчий підрозділ (далі — уповноважений банк). У разі
коли готівка у національній валюті України чи іноземній валюті не
містить слідів кримінального правопорушення, валютні кошти зараховуються на спеціально визначені для цієї мети депозитні рахунки (далі — депозитний рахунок) уповноваженого банку;
— дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, крім тих, що мають ознаки, які свідчать про їх історичну, музейну, наукову, художню або
іншу культурну цінність, передаються для зберігання Державному сховищу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння або
уповноваженому банку;
— речові докази у вигляді речей і документів, які мають культурну
цінність, передаються для зберігання Мінкультури або Укрдержархіву відповідно до їх компетенції;
— зберігання речових доказів у вигляді об’єктів біологічного походження, які потребують спеціальних умов зберігання, забезпечується державною спеціалізованою установою, що здійснює
судово-експертну діяльність.
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Відомості із зазначених в цьому пункті облікових документів (книг)
може стати в нагоді в разі виникнення проблем із наданням речових доказів в судове засідання з місць їхнього зберігання (органу поліції, експертних установ МВС), виявлення дефектів упаковки, бирки або невідповідності посвідчувальних записів на ній вимогам закону, невідповідності
характеристик речових доказів іншим матеріалам кримінального провадження та ін. Такі відомості можна отримати шляхом адвокатського запиту,
звернення із клопотанням до слідчого судді з клопотанням про надання
тимчасового дозволу до речей та документів на підставі ст. 160 КПК або
клопотання про витребування їх судом для огляду в судовому засіданні.

11.3. Ознайомлення з речовими доказами по закінченні
досудового розслідування

За законом вперше захисник отримує можливість ознайомитись з усіма матеріалами кримінального провадження, в т. ч. і речовими доказами,
під час ознайомлення його підзахисного з усіма матеріалами в порядку
ст. 290 КПК по закінченні досудового розслідування. В цей час захисник
може заявити клопотання про ознайомлення також з речовими доказами,
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 кримінальне провадження. Визначення доцільності ознайомлення з речовими доказами одразу по закінченні досудового розслідування пов’язано з аналізом обставин конкретного кримінального
провадження, 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
розслідування.
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КПК (2012 р.) нормативно вирішив проблеми із отриманням копій матеріалів кримінального провадження, або їх відображення, в т. ч. і речових
доказів (ч.ч. 2–4 ст. 290 КПК). В разі, якщо частина матеріалів обвинувачення не була відкрита стороні захисту, під час підготовчого судового засідання треба ставити питання про недопущення таких матеріалів до судового
розгляду на підставі ч. 12 ст. 290 КПК.

11.4. Приймання, облік та зберігання речових доказів у суді
«Порядок зберігання речових доказів» не поширюється на правила
зберігання та обліку у кримінальному провадженні речових доказів, що
надійшли до суду. 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 зі змінами) в її розділі 17. Знання цих правил може стати
в нагоді в разі виникнення проблем при заявлені клопотань 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 реєстром
матеріалів досудового провадження (довідкою про речові докази), складеною органами досудового розслідування і в якій відповідно до п. 40 Інструкції про роботу з речовими доказами має зазначатись місце зберігання
речових доказів, цінностей та іншого майна з посиланням на відповідні документи (аркуші справи (матеріалів кримінального провадження), 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 (кримінального провадження), до якої
вони долучені, прізвище, ім’я, по батькові обвинуваченого, а до його упаковки чіпляється бирка, на якій зазначається номер, за яким кримінальне провадження (справа) зареєстрована в суді, а також указується номер
речового доказу.
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При передачі до суду речових доказів у кримінальних провадженнях від органу досудового розслідування вони повинні бути запаковані,
запечатані з описом вміщеного та номером справи (кримінального провадження), 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 постановою про приєднання речових доказів до кримінальної справи (кримінального провадження) (п. 17.7 Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді).
Якщо наявність речових доказів відповідає записам у довідці до обвинувального висновку та постанови про приєднання до справи (кримінального провадження) речових доказів, вони знову запаковуються та опечатуються. В іншому разі, а також коли опис вмісту упаковки не відповідає
цим записам, матеріали не приймаються до з’ясування посадовими особами зацікавлених органів без зазначення причин невідповідності.
В будь-якому випадку про проведене розпечатування складається
акт, який долучається до справи (матеріалів) і який підписується особами,
у присутності яких проводилося розпечатування.
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 цього видання має проводитись за кошти поліції, а не інших осіб (як
це зазвичай 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 матеріалів
кримінального провадження як речові докази готівка національної та іноземної валют до набрання вироком (ухвалою, постановою) законної сили
зберігаються у відповідних фінансових установах органів досудового розслідування або здаються ними на зберігання в установи Національного
банку України.
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11.5. Дослідження речових доказів у судовому засіданні
За правилом ст. 357 у відповідності до засади безпосередності дослідження доказів (ч. 1 ст. 23 КПК), суд має оглянути речові докази, а також
надати для ознайомлення іншим учасникам судового провадження речові
докази, як і всі інші докази.
Особи, яким надані для ознайомлення речові докази, можуть звернути увагу суду на ті чи інші обставини, пов’язані з річчю та її оглядом. Зокрема, можна звертати увагу на невідповідність характеристик речового
доказу, його упаковки, написів на бирках відомостям про нього, що містяться у матеріалах кримінального провадження, показанням свідків і т. ін.
Частина 3 ст. 357 надає право учасникам судового провадження ставити
запитання з приводу речових доказів свідкам, експертам, спеціалістам, які
їх оглядали. Звичайно, щоб мати можливість поставити такі запитання, необхідно заздалегідь заявити клопотання про виклик до суду відповідних
осіб для допиту в судовому засіданні під час огляду речових доказів.
В разі незабезпечення судом самостійно огляду речових доказів, слід
звернутися з клопотанням про це, посилаючись не лише на зазначені
положення КПК, а й на практику Європейського суду за ст. 6 Європейської конвенції в аспекті необхідності дотримання змагальної процедури
та рівності сторін у наданні доказів суду та запереченні проти доказів
іншої сторони.
Виходячи з імперативності припису ч. 1 ст. 357 КПК, відмова суду
в дослідженні речових доказів в судовому засіданні 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 стороною захисту, виходячи із
конкретних обставин кримінального провадження. Підставою для цього
може бути, наприклад, невідповідність даних про характеристики речового доказу, що містяться у різних матеріалах кримінального провадження,
або обґрунтовані сумніви про відповідність відомостей про речові докази,
внесених до відповідних протоколів досудового розслідування, 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.
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До огляду речових доказів в судовому засіданні треба ретельно готуватися. Для цього, використовуючи відповідні матеріали — всі
протоколи, в яких зафіксовані процесуальні дії з речовими доказами,
висновки спеціалістів, висновки експертів, постанова про визнання речовим доказом та приєднання матеріалів кримінального провадження.
Слід відстежити весь рух речового доказу у кримінальному провадженні 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 кримінального провадження. В разі невідповідності фактичних характеристик речового доказу тим, що зазначені в матеріалах, якщо
це потрібно для захисту, необхідно звернути на це увагу суду та просити
внести це до протоколу судового засідання.

11.6. 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:
— 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;
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— 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 кримінального провадження;
— 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 кримінального провадження.
У розділі «Дотримання вимог закону органами досудового розслідування 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 позбавляє 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
предметів, опечатування тягне визнання недопустимими відповідних протоколів обшуку, виїмок та оглядів і вилучених в такий спосіб предметів (речових доказів).
Зокрема, щодо порушень процедури такого характеру, в Узагальненні 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 екс

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/BD7195EDFAF8D76DC22577C70042A002?O
penDocument&CollapseView&RestrictToCategory=BD7195EDFAF8D76DC22577C70042
A002&Count=500
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перта, 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 була 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
КПК (ст. 242) не зобов’язує сторону обвинувачення звертатися до експерта для проведення експертизи у кримінальному провадженні з незаконного обігу наркотиків. Наразі така вимога не встановлена для кримінальних проваджень про злочини у сфері обігу наркотичних засобів. Проте, як зазначено в п. 1 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» (зі змінами), 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 кримінальних
провадженнях (справах) даної категорії обов’язково має бути висновок
експерта з цих питань.
У 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 кримінальному провадженні про злочини
у сфері обігу наркотичних засобів є як висновок спеціаліста, так і висновок
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експерта (судово-хімічної експертизи). Відповідно, для здійснення захисту
у таких кримінальних провадженнях необхідно мати певні знання не тільки 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.

12.2. Класифікація наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів

В Законі України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» наведені 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 № 770:
Нижче наведений витяг з Переліку стосовно найбільш поширених
предметів злочинів у кримінальних провадженнях 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

1

2

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
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1

2

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

Хімічна назва

Катинон

(-)-(S)-2-амінопропіофенон
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

1

2

Бупренорфін

21-циклопропіл-7a-[(S)-1-гідрокси-1,2,2-триметилпропіл]-6,14-ендо-етилен-6,7,8,14-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 похідні морфіну

морфін метилбромід

Морфін-N-оксид

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

Міжнародна незареєстрована назва
Метамфетамін

144

Хімічна назва
(+)-(S)-N,a-диметилфенетиламін

Використання висновків судових експертиз

Розділ 12

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

Хімічна назва

1

2

Ацетон

2-пропанон

Калію перманганат

калій марганцевокислий

Сірчана кислота

сульфатна кислота

Соляна кислота

хлористоводнева кислота

Примітка: зі списку № 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини,
обіг яких заборонено» Постановою Кабінету Міністрів України № 796 від
27.07.2001 була видалена позиція: «Кустарно виготовлені препарати з ефедрину, псевдоефедрину, фенілпропаноламіну (ФПА, норефедрин) або препаратів, які їх містять».

12.3. Питання кваліфікації
У випадках незаконного виробництва, виготовлення, придбання, збе
рігання, 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 № 188 у вигляді
відповідних таблиць 1, 2 та 3 (в редакції Наказу МОЗ № 634 від 29.07.2010).
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В наступній таблиці наведений витяг із цих таблиць для наркотичних
засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які найбільш часто є предметами злочину у кримінальних провадженнях.
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

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
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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)
Катинон

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

Примітки:
* Наведені наркотичні засоби незалежно від розмірів кваліфікуються як особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено (таблиця I список № 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770).
** Ці особливо небезпечні наркотичні засоби виготовляються без застосування спеціального (лабораторного) обладнання з рослин, культивування яких дозволено для
промислових цілей за наявності спеціального дозволу (ліцензії). Кількісне визначення
маси цих наркотичних засобів здійснюється у перерахунку на суху речовину.
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 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
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методиками криміналістичних досліджень визначаються в перерахунку
на суху речовину. Після внесення зазначеним вище Наказом МОЗ № 634
від 29.07.2010 змін до значень невеликих розмірів наркотичних засобів,
значення невеликого розміру 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 проваджень, 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 десять, (до внесення змін до КК Законом України від 19.03.2009 кримінальна відповідальність наставала, якщо кількість
вирощуваних рослин була більше ста), а в іншому випадку — як кримінальний злочин за ст. 310 КК України. Проте у разі виривання кущів коноплі та складання їх до купи, будуть наявні ознаки незаконного зберігання наркотичних речовин.
Визначення поняття «канабіс» наведене в таблиці Списку № 3 Переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що
148

Використання висновків судових експертиз

Розділ 12

підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України,
затвердженому Наказом Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ
України від 23.03.1998 № 7 (надалі в цьому розділі — «Перелік»):
Міжнародна непатентована назва

Хімічна назва

Код

Смола канабісу (гашиш)

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 1301.90
рослини каннабіс з різними наповнювачами для надання суміші певної форми — пасти, спресованих плиток,
кульок, таблеток та ін.

Екстракти канабісу

Засоби, одержані з канабісу, або смоли канабісу шляхом
13.02.19
екстракції будь-якими розчинниками.

Канабіс (маріхуана)

Верхівки рослин канабіс з квітками чи плодами (за винятком насіння та листя, якщо вони не супроводжуються
1211.90
верхівками), з яких не була виділена смола, хоч би якими
назвами вони були означені.

Опій

Сік снотворного маку, що згорнувся.

1302.11

Кока лист

Лист кокаїнового куща, за винятком листя, з якого вида1211.90
лені екгонін, кокаїн та інші наркотично активні алкалоїди.

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
1211.90
яким завгодно способом, що містять наркотично активні
алкалоїди опію.

Опій ацетильований

Засіб, що отримують шляхом ацетилювання опію або
екстракційного опію, що містить у своєму складі крім
2939.10
алкалоїдів опію моноацетилморфін, діацетилморфін,
ацетилкодеїн, чи їх суміш.

Засіб, що отримують із макової соломи будь-яким способом, шляхом виділення (екстракції) наркотично активОпій екстракційний (екстракт макової
них алкалоїдів водою або органічними розчинниками; 1302.11
соломи, концентрат макової соломи)
може зустрічатися у рідкому, смолоподібному або твердому стані.
Рослина виду мак опійний
Рослина роду коноплі

Рослина виду папавер сомніферум Л (Papaver somniferum L). 1211.90
Рослина будь-якого виду роду канабіс (Cannabis).

1211.90
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Як зазначено в цьому списку, канабіс (маріхуана) — це верхівки рослин
канабіс з квітками 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. Це 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 № 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, із зазначенням окремо цих розмірів для висушеної та невисушеної марихуани. Після внесення зазначеним вище Наказом МОЗ від
29.07.2010 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 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.
Таким чином, в різних актах законодавства наявні два різні визначення
для наркотичного засобу «канабіс». Звичайно, віднесення будь-яких частин
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 забороненого канабісу, незаконні операції
з якого інкримінуються підозрюваному, обвинуваченому або проти обвинувачення в цілому. З цією метою при ознайомленні із висновком судовохімічної експертизи (дослідження) слід визначити, які саме частини рослини були предметом експертного дослідження.
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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. Відповідно до п. 4.2 Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів (затв. Наказом Мінюсту України від 09.08.2005 № 86/5 зі 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, 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 № 53/5,
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в редакції Наказу від 30.12.2004 № 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 суб’єктів судово-експертної діяльності: відомчих експертних служб, правоохоронних органів, суб’єктів підприємницької діяльності. Таким чином, вимоги цього документу мають застосовуватись і при проведенні експертиз в експертних установах МВС, яким,
власне, і доручається проведення переважної більшості судово-хімічних
експертиз у кримінальних провадженнях 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 залучення експерта) 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 (п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК).
За п. 3.4 Інструкції у протоколах про вилучення об’єктів, що підлягають дослідженню, та відібрання зразків крім загальних реквізитів для
документів такого роду 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. Після цього
об’єкти дослідження мають надсилатися в експертну установу (експертові) в упаковці, яка забезпечує їх збереження, та засвідчуються особою
у передбаченому законодавством порядку. Речові докази і порівняльні
зразки упаковуються окремо.
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 (матеріалів кримінального
провадження) 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
(кримінального провадження) 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 (кримінального провадження) (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 цьому 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 досліджень можуть обмежуватись викладенням кінцевих результатів. У зазначених випадках графіки, діаграми, таблиці, матеріали експертних досліджень 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.
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В разі, якщо дослідницька частина висновку 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.
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 підготовки зразків для експертного дослідження;
— наукові методики, що використовувались для експертних досліджень, та ступень їх дотримання під час проведення досліджень;
— коректність оформлення результатів досліджень.
Для всебічної оцінки висновку експерта слід підходити до неї системно, співставляючи його з іншими доказами у кримінальному провадженні.
Під час оцінювання висновків експерта необхідно, поміж іншим, встановити його відповідність вимогам, визначеним в п. 17 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 8 від 30.05.1997 «Про судову експертизу
в кримінальних і цивільних справах» (зі 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 № 995 був затверджений Порядок атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз, відповідно до якої Нака154
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зом 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 (http://rmpse.minjust.gov.ua). Також Наказом Міністерства юстиції
України від 29.03.2012 № 492/5 затверджений Порядок ведення державного Реєстру атестованих судових експертів (http://rase.minjust.gov.ua/), відповідно до якого на офіційному сайті Мінюсту можна отримати інформацію про буд-якого судового експерта (№ свідоцтва експерта, дата і номер
рішення, вид експертизи, вид експертної спеціальності). Також корисною
є Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності
атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих установах (Наказ Мін’юсту від 12.12.2011 № 3505/5), в якій визначені вимоги для приміщень, обладнання та вимірювальних інструментів, а також до документів, що використовуються в експертній діяльності.
Згідно із п. 3 згаданої вище Постанови Кабінету Міністрів України
від 02.07.2008 № 995 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 кримінальному провадженні, хто має наміром
здійснювати аналіз судових експертиз шляхом ретельної їх перевірки на
дотримання всіх вимог відповідних методик, завжди є можливість звернутися для ознайомлення з ними до осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» або, щонайменше, клопотати перед судом про витребування
в судове засідання для ознайомлення із такою методикою.

12.5. Практичні аспекти роботи з висновками судово-хімічних експертиз
Судово-хімічні експертизи у переважній більшості випадків проводяться в експертних закладах (НДЕЦ) МВС України, у спірних випадках
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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 кримінальному провадженні. Зокрема, для звичайного дослідження (якщо вистачає
матеріалу) використовується десь 0,5 г речовини, якщо матеріалу недостатньо, то може бути використано навіть 0,1 г.
У разі, якщо до реєстрації вчиненого кримінального правопорушення
проводиться первинне дослідження речовини, а згодом, під час досудового розслідування — судово-хімічна 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. У 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.
У 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 проваджень щодо застосування в них висновків експертів (висновків спеціаліста), які можна використовувати на користь
захисту.
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
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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, 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.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК експертиза проводиться за зверненням
сторони кримінального провадження або за зверненням слідчого судді
чи суду. Наразі ч. 2 ст. 101 КПК передбачено право надати суду висновок
експерта кожній стороні кримінального провадження. Сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи,
в тому числі за клопотанням сторони захисту чи потерпілого. Сторона захисту також може самостійно залучати експертів на договірних умовах для
проведення експертизи, в тому числі обов’язкової (ч.ч. 1 та 2 КПК).
Окрім того, експерт може бути залучений за клопотанням сторони
захисту слідчим суддею у випадку, якщо сторона захисту не може залучити експерта самостійно через відсутність коштів або з інших об’єктивних
причин (ч. 3 ст. 243 КПК). Таке клопотання підлягає задоволенню, якщо для
вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, якщо сторона захисту доведе наявність хоча б однієї з таких
підстав(ч. 6 ст. 244 КПК):
— сторона обвинувачення не залучила експерта;
— сторона обвинувачення залучила експерта, але запитання, поставлені експерту, не дають можливості дати повний і належний
висновок з питань, для з’ясування яких необхідна експертиза;
— є підстави вважати, що залучений стороною обвинувачення експерт надасть або надав неповний чи неправильний висновок
внаслідок відсутності у нього необхідних знань, упередженості
або з інших причин.
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Відповідно до ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» судово-медичні, судово-психіатричні та криміналістичні експертизи (до яких
відноситься і судово-хімічна експертиза) проводяться виключно державними спеціалізованими установами. Отже, у сторони захисту в разі незгоди з висновками судово-хімічної експертизи, проведеної за ініціативою
сторони обвинувачення, яка проводиться експертними установами при
обласних управляннях МВС, є практична можливість залучити експерта
лише із експертних установ Міністерства юстиції — Науково-дослідних
інститутів судових експертиз за клопотанням до слідчого самостійно або
за клопотанням до слідчого судді. Звичайно, загальне правило залучення експерта стороною захисту за власний кошт, поєднане із «державною
монополією» на проведення основних експертиз, які використовуються
в кримінальному провадженні, істотно обмежують можливість реалізації
права сторони захисту на використання висновків експерта. Однак, відсутність коштів для оплати вартості проведення експертиз не має бути перешкодою для звернення із клопотанням про її проведення до слідчого судді, коли цього вимагають інтереси правосуддя, з посиланням на практику
Європейського суду.
В КПК (1960 р.) була передбачена окрема стаття 197, якою були передбачені права обвинуваченого при призначенні та проведенні експертизи, в тому числі просити про постановку перед експертизою додаткових
питань, що давало стороні захисту підстави, у всякому разі, у випадку не
ознайомлення обвинуваченого з постановою про призначення експертизи до проведення, ставити питання про порушення прав сторони захисту.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 242 КПК України (2012 р.), можна зробити
висновок, що сторона захисту таки має бути ознайомлена з постановою
слідчого про призначення експертизи. Проте, за відсутності прямої норми щодо обов’язку сторони обвинувачення ознайомити сторону захисту
із запитаннями експерту ставити питання про порушення цього обов’язку,
за наявності передбаченого КПК права на самостійне залучення експерта,
може мати імовірну перспективу (в провадженнях з перегляду судових
рішень) у разі відсутності у обвинуваченого коштів на залучення експерта разом із відмовою слідчого судді (суду) у клопотанні про залучення
експерта.
Часом шляхом зіставлення текстів окремих висновків експертів однієї експертної установи можна встановити, що їхні частини є точними
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копіями. Отже, вони 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 бирки на їхній упаковки фіксація упаковки, в яку поміщені речові докази, відрізняються від тих,
що зазначені у цьому протоколі та на самій бирці. Буває 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 кримінального провадження, 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 тривалим проміжком
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-хіміка 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
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кількість (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 із визначеною


http://www.laborkomplekt.ru/?page=7&sid=1&srid=36
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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.
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 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» зробити запит до відповідної метрологічної установи з проханням надати таку інформацію.
Наприкінці цього розділу в якості довідкової інформації 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, производ
ство, использование. Учебно-практическое пособие, Харьков, «Эспада»,
2005.
9. Експертизи у судовій практиці, науково-практичний посібник, за
заг. ред. проф. Гончаренка В. Г., КНДІСЕ, Академія адвокатури України, 2-е
видання, перероблене і дороблене, К., Юрінком Інтер, 2010.
10. *Єштокін В. І. Дослідження наркотичних засобів, психотропних
речовин та прекурсорів з використанням спектроденситометра «TLC
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SCANNER»: метод. реком. / В. І. Єштокін, Ю. В. Ковра. — К.: ДНДЕКЦ,
2008. — 19 с.
11. *Брон А. Н. Дослідження особливо небезпечного наркотичного засобу дезоморфіну методом газової хроматографії з мас-селективним детектуванням: метод. лист / А. Н. Брон, Н. Є. Зав’ялова, О. С. Зав’ялов. — К.:
ДНДЕКЦ МВС України, 2013. — 13 с.: іл.

Примітка:
* лише ці джерела літератури є у переліках рекомендованої науково-технічної і довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз,
затверджених наказом Мінюсту України від 30.07.2010 № 1722/5.
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Розділ 13
Застосування положень статті 6
Конвенції з прав людини
та основоположних свобод та практики
Європейського суду з прав людини
13.1. Загальні зауваження
В цьому розділі наведені витяги із практики Європейського суду, які
витлумачують 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».
У §2 статті 6 Конвенції втілений принцип презумпції невинуватості:
«Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде
доведено в законному порядку».
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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 достатніх 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 отри164
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мані 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.
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
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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...»

13.1.1. Порушення принципу публічності судового розгляду
Про значення публічності, як фундаментального принципу справедливого судового розгляду, зазначено Судом у справі Belashev v. Russia
(Белашев против России), 04.12.2008, §79:
«79. ...Публічність процесу провадження захищає сторони від віправлення правосуддя в таємниці, поза контролем з боку суспільства,
вона також є одним із засобів підтримки довіри до суду. Відправлення правосуддя, в тому числі розгляд справи по суті, стає законним, коли здійснюється публічно. При прозорій системі здійснення правосуддя публічність вносить свій внесок в досягнення
мети статті 6 §1, а саме справедливого суду, гарантія якого є одним з фундаментальних принципів демократичного суспільства
у значенні Конвенції...».
В останній справі ЄСПЛ навів наступне обгрунтування порушення §1
статті 6 Конвенції:
«83. Навіть якщо допустити, що ... суд погодився з доводом прокурора
щодо наявності секретної інформації у кримінальній справі.., Суд
не переконує думка влади ... про те, що одна лише наявність такої
інформації у кримінальній справі автоматично спричиняє необ166
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хідності видалення публіки, без зіставлення значення відкритості
і міркувань державної безпеки. Суд зазначає, що для держави
може бути важливо зберігати свої таємниці, але незрівнянно
важливіше забезпечити правосуддя усіма необхідними гарантіями, з яких однією з найістотніших є публічність. До видалення
публіки суди повинні зробити конкретні висновки про те, що закритість розгляду необхідна для захисту важливого державного
інтересу, і обмежити секретність в межах, необхідних для збереження такого інтересу...
85.

...мотиви для закритого судового розгляду зводилися до «забезпечення безпеки потерпілих, свідків та інших учасників розгляду,
з урахуванням характеру звинувачень». Суд знаходить ці мотиви
небажано лаконічними. Було б бажано викласти їх більш детально, щоб роз’яснити, з якої причини ... суд був стурбований вразливістю тих чи інших потерпілих і свідків або чому він передбачає, що свідки і потерпілі можуть піддатися залякування. Було б
доцільно також роз’яснити, чому турбота про безпеку потерпілих і свідків переважає вимогу публічності процесу. Крім того,
якщо суд першої інстанції дійсно враховував наявну інформацію,
її варто було б подати учасникам розгляду, зокрема заявнику, для
відкритого обговорення даного питання в судовому засіданні.

86. У той же час Суд не переконаний, що ... суд мав конкретну інформацію, яка свідчить про те, що заявник або його співпідсудні
представляли реальну і суттєву загрозу для інших учасників розгляду або що їх поведінка могла применшувати справедливість
судового розгляду. Суд зазначає, що влада ... не надала документів, що дозволяють встановити, яка інформація послужила основою для рішення ... суду. Звісно ж, що ... суд встановив наявність
ризику потерпілим і свідкам виключно на підставі тяжкості звинувачень, пред’явлених підсудним. У зв’язку з цим Суд зазначає,
що тяжкість висунутих звинувачень не може виправдовувати
обмеження такого фундаментального принципу судового розгляду, як його відкритість для публіки. Це особливо вірно в таких
справах, як ця, в якій правова кваліфікація фактів визначається
прокуратурою без судової перевірки питання про те, чи витікає
з наявних доказів обґрунтована підозра в тому, що стверджува167

Практика захисту у кримінальних провадженнях з незаконного обігу наркотичних засобів

ний злочин скоєний заявником. Суд зазначає, що загроза, яку підсудні можуть представляти для інших учасників розгляду, не повинна оцінюватися виключно, виходячи із тяжкості звинувачень
і суворістю можливого покарання, але з урахуванням багатьох
інших факторів, які можуть підтверджувати існування небезпеки,
котра виправдовує видалення публіки. У цій справі в рішеннях
національних судів не наведено мотиви, які примусили їх вважати, що загроза безпеки потерпілих і свідків має пріоритетне
значення».
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».
У рішенні у справі Nikolova and Vandova, v. Bulgaria (Ніколова та
Вандова проти Болгарії) № 20688/04, 17.12.2013, §74 Суд висловив позицію:
«...перед виключення публіки з певного набору процедур, суди
повинні розглянути питання про необхідність такого виключення
в конкретних обставинах з метою захисту громадських інтересів,
і повинні обмежитися тим засобом, який є абсолютно необхідним
для досягнення переслідуваної мети, ...»
У справі Starokadomskiy v. Russia (no. 2) (Старокадомский против
России) 13.03.2014, §§55–63, ЕСПЧ визнав порушення §1статті 6 Конвенції,
коли судовий розгляд кримінальної справи відбувався у слідчому ізоляторі, без забезпечення можливості громадськості бути присутньою на
процесі, за відсутності доказів існування загрози непереборного суспільного інтересу в разі публічності процесу, а також відсутності належних
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компенсуючих заходів для врівноваження негативного ефекту від проведення судового засідання у місці з обмеженим доступом.
ЄСПЛ визнав порушення §1 статті 6 Конвенції і у справі Pichugin v.
Russia (Пічугін проти Росії), 23.10.2012:
«187.	Суд зазначає, що ... суд ухвалив рішення про проведення закритого судового розгляду у кримінальній справі заявника, пославшись на той факт, що в ході судового розгляду повинні були
розглядатися матеріали, що містили державну таємницю ... Суд
нагадує в зв’язку з цим, що з самого факту наявності секретної
інформації в матеріалах справи автоматично не випливає, що
необхідно закрити судовий розгляд для громадськості, без дотримання балансу між відкритістю і міркуваннями державної
безпеки. Перш, ніж усунути громадськість від доступу до кримінального процесу, суди повинні прийти до конкретних висновків
щодо того, що проведення закритого судового розгляду необхідно з метою захисту важливих державних інтересів, і обмежити
секретність до ступеня, необхідного для захисту таких інтересів...
188. Відсутні докази, що підтверджують, що ці умови були дотримані
в цій справі. ... суд не представив доказів для проведення закритого судового розгляду. ... суд не вказав, які документи в матеріалах справи вважалися такими, що містили державну таємницю,
і яке відношення вони мали до суті і характеру звинувачень,
пред’явлених заявнику. У той же час ... суд проігнорував клопотання заявника про проведення публічного судового розгляду
з видаленням присутніх із залу судових засідань в ході одного
або, при необхідності, кількох закритих судових засідань, коли
оголошувалися засекречені документи ... Дійсно, з НЕ оскаржених владою ... тверджень заявника слід, що з понад 7000 документів, що містилися в матеріалах справи, засекречених було тільки
близько 60. Суд не може не прийти до висновку, що в такій ситуації
постанову ... суду про проведення всього судового розгляду в закритому режимі було невиправданим. Постанова про проведення закритого судового розгляду здається особливо вражаючою,
беручи до уваги той факт, що в результаті жоден із засекречених
документів так і не був розглянутий судом першої інстанції...
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189.	Суд також звертає увагу на інші доводи влади ... про те, що відсторонення громадськості було необхідно з метою забезпечення безпеки учасників розгляду та неупередженості суду. Однак
Суд зазначає, що національні суди при прийнятті рішення про
проведення закритого судового розгляду і розгляді скарг заявника в цьому зв’язку не згадували про які-небудь загрози
безпеці учасників судового розгляду або неупередженості
судового розгляду в якості виправдання для відсторонення
громадськості від процесу. У зв’язку з цим Суд не переконаний
в тому, що підставою для прийняття рішення про відсторонення громадськості від судового розгляду були міркування безпеки або будь-які законні побоювання, що стосувалися неупередженості».

13.2. Упередженість та небезсторонність суду
У справі Kyprianou v. Cyprus (Кіпріану проти Кіпру [GC]), № 73797/01,
15.12.2005, §118, Суд дав визначення понять неупередженості, а також
суб’єктивного та об’єктивного підходів:
«Неупередженість зазвичай позначає відсутність упередження
або наперед сформованої думки, існування чого можна перевірити різними способами. ... Суд зробив різницю між суб’єктивним
підходом, тобто прагнення встановити особисте переконання чи
зацікавленість даного судді у конкретній справі, та об’єктивний
підхід, який визначає, чи він або вона надали достатні гарантії
для виключення законних сумнівів у цьому відношенні».
«Між двома цими поняттями не існує нездоланного поділу, оскільки поведінка судді може не тільки спонукати об’єктивно сприйняті сумніви щодо неупередженості з точки зору зовнішнього
спостерігача (об’єктивний тест), але може також перейти до питання про його або її особисте переконання (суб’єктивний тест)»
(там само, §119)». «Тому застосування одного з цих критеріїв, або
ж обох, залежатиме від конкретних обставин, пов’язаних із спірною поведінкою» (там само, §121).
170

Розділ 13

Застосування положень ст. 6 Конвенції з прав людини

У рамках суб’єктивного підходу Суд завжди вважав, що особиста неупередженість судді є презумпцією, доки не буде доведено протилежне...
Щодо виду необхідних доказів, то, наприклад, Суд намагався переконатися
в тому, що суддя виявляв будь-яку ворожість чи погані наміри або, керуючись особистими мотивами, добився того, що справа була призначена
саме йому (там само, § 119).
«Суд вирішив, наприклад, що судові органи зобов’язані проявляти максимальну свободу розсуду у справах, які вони розглядають,
щоб зберегти імідж неупереджених суддів. Таке розсуд має відвернути їх від використання преси, навіть коли їх провокують...
(Buscemi v. Italy, № 29569/95, §67, ECHR 1999‑VI). Таким чином,
коли головуючий суду публічно використовував висловлювання, які означали, що він вже сформував несприятливий погляд
у справі заявника, перш ніж головувати в суді, який повинен був
вирішити її, його заяви були такими, що об’єктивно виправдовували побоювання обвинуваченого щодо його неупередженості ...
З іншого боку, в іншому випадку, коли суддя займався публічною
критикою захисту та публічно висловлював здивування тим, що
обвинувачений визнав себе не винним, Суд розглянув це питання
на основі суб’єктивного тесту (див. Lavents v. Latvia, № 58442/00,
§§118–119)» (там само, §120).
«Аналіз судової практики Суду розкриває дві можливі ситуації,
в яких виникає питання про відсутність судової неупередженості.
Перший має функціональний характер: там, де особисту поведінку судді взагалі не оскаржують, але де, наприклад, є здійснення
різних функцій в рамках судового процесу однією і тією ж особою.., або ієрархічні чи інші зв’язки з іншим учасником судового
розгляду.., об’єктивно виправдовують сумніви щодо неупередженості суду, який, таким чином, не відповідає стандарту Конвенції в рамках об’єктивного тесту (див. вище пункт 118). Друга має
особистий характер і походить від поведінки суддів у тій чи іншій
справі. З точки зору об’єктивного випробування, така поведінка
може бути достатньою для обґрунтування законних і об’єктивно
виправданих побоювань.., але вона може мати таку природу, що
піднімає питання під суб’єктивним тестом ... і навіть розкриває
особисті упередження. Отже, у цьому контексті, чи підлягає роз171
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гляду справи під час одного тесту чи іншого, або обох, буде залежати від конкретних фактів оспорюваної поведінки» (там само,
§120).
Не виникає питань про недостатню безсторонність суду і тоді, коли
суддя вже постановляв суто формальні і процедурні рішення на інших
стадіях провадження; натомість, така проблема може виникнути тоді, коли на інших стадіях провадження цей же суддя висловлювався щодо вини
обвинуваченого (Gómez de Liaño Y Botella v. Spain, № 1369/04, 22.07.2008,
§§67–72).
Сам факт, що суддя вже висловлювався щодо подібних кримінальних
обвинувачень, не пов’язаних з даною справою, або що він вже судив одного з обвинувачених, але у іншій кримінальній справі, ще не є достатнім для
сумнівів у його безсторонності у наступній справі (Kriegisch v. Germany
(dec.), 21698/06; Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia, № 11082/06, §544).
Проте зовсім інша річ, якщо такі попередні рішення містять висновки, котрі
є преюдиційними у питанні про вину обвинуваченого, який вже притягався
до кримінальної відповідальності (Poppe v. The Netherlands, № 32271/04,
24.03.2009, §26 та інші).

13.3. Вмотивованість та 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
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§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
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..,
173

Практика захисту у кримінальних провадженнях з незаконного обігу наркотичних засобів

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.
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...
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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.
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
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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 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...
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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 дотри177
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мано не було, незважаючи на те, що в контексті кримінального
провадження вона є суворішою».

13.3.1. Мотивування рішень суду присяжних
«безсумнівним лишається той факт, що для дотримання вимог
справедливого судового розгляду громадськість і, перш за все,
обвинувачений повинні бути спроможними зрозуміти постановлений вердикт. Це є однією з основних гарантій проти сваволі»
(Taxquet v. Belgium [GC], §92; Legillon v. France, §53).
Що стосується суду присяжних, складеного з народних засідателів, то
треба пристосуватись до особливостей процедури, оскільки найчастіше
присяжні не повинні або не можуть мотивувати своє переконання. У таких
випадках стаття 6 вимагає встановити, чи обвинувачений зміг скористатись
достатніми гарантіями, які допомогли уникнути будь-якого ризику протиправності і дозволили йому зрозуміти підстави вироку. Такі процесуальні гарантії можуть полягати, наприклад, у інструкціях або поясненнях, які
головуючий суддя дає присяжним щодо порушених юридичних проблем
або щодо складових доказової бази, а також у точних, однозначних питаннях, які суддя ставить перед присяжними для того, аби закласти підвалини
для обґрунтування вердикту, або ж для того, щоб належно компенсувати
відсутність мотивування відповідей присяжних (R. проти Бельгії, рішення
Комісії; Zarouali проти Бельгії, рішення Комісії; Planka проти Австрії, рішення Комісії; Papon проти Франції (déc.)).
Суд встановив порушення статті 6 §1 у випадку, коли головуючий суддя
відмовився ставити окремі питання щодо існування обтяжуючих обставин
стосовно кожного з обвинувачених, завадивши, таким чином, присяжним
визначити індивідуальну кримінальну відповідальність заявника Goktepe
v. Belgium, (Гоктере проти Бельгії, № 50372/99, 02.06.2005, §28).
У згаданій вище справі Taxquet v, Belgium суддя у національному суді
поставив присяжним лише чотири питання, сформульовані так само, як
і для інших співобвинувачених, що не дозволяло заявнику зрозуміти, на
якій фактологічній або правовій базі його було засуджено. Така неспроможність зрозуміти, чому його було визнано винним, призвела до несправедливості судового розгляду (там само, §100).
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13.4. Заборона використання доказів,
отриманих з порушенням статті 3 Конвенції
ЄСПЛ докладно виклав свою позицію стосовно використання доказів,
отриманих в порушення заборони катувань та інших форм жорстокого поводження у справі Jalloh v. Germany [GC] (Ялох проти Германії, № 54810/00,
11.07.2006):
99. «...стосовно доказів, відшкодованих заходом, встановленим як
порушення статті 3, можуть застосовуватися різні міркування.
Відповідно до пункту 1 статті 6 може виникнути питання стосовно доказів, отриманих з порушенням статті 3 Конвенції, навіть якщо визнання таких доказів було не є вирішальним у забезпеченні обвинувального вироку (див. Içöz проти Туреччини
(ухв.), № 54919/00, 9 січня 2003 р. та Коч проти Туреччини (ухв.),
№ 32580/96, 23 вересня 2003 р.). У зв’язку з цим Суд повторює, що
стаття 3 закріплює одну з найбільш фундаментальних цінностей
демократичних суспільств. Навіть у найскладніших обставинах,
таких як боротьба з тероризмом та організованою злочинністю,
Конвенція забороняє в абсолютних термінах тортури та нелюдські чи принизливі поводження чи покарання, незалежно від
поведінки жертви. На відміну від більшості змістовних положень
Конвенції, стаття 3 не передбачає винятків, і жодне відступлення
від неї не допускається згідно з пунктом 2 статті 15 навіть у випадку надзвичайної ситуації, що загрожує життю нації...»
100. Щодо використання доказів, отриманих з порушенням права на
мовчання та привілею проти самообвинувачення, Суд зауважує,
що це загальновизнані міжнародні стандарти, які лежать в основі
поняття справедливої процедури відповідно до статті 6. Їх обґрунтування полягає, зокрема, у захисті обвинувачених від неналежного примусу з боку влади, тим самим сприяючи уникненню несправедливого судочинства та досягненню цілей статті 6. Право
не інкримінувати себе, зокрема, припускає, що обвинувачення
у кримінальній справі намагається довести свою справу проти
обвинуваченого, не вдаючись до доказів, отриманих методами
примусу чи пригнічування всупереч волі обвинуваченого...
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101. Вивчаючи, чи знищила процедура сама суть привілею проти самообвинувачення, Суд враховуватиме, зокрема, такі елементи:
характер та ступінь примусу, наявність будь-яких відповідних
гарантій у процедури та використання, до яких вкладається
будь-який такий матеріал (див., наприклад, Тірадо Ортіз та Лозано Мартін проти Іспанії (ухв.), № 43486/98, ЄСПЛ 1999‑V; Небеси та Макґіннес, цитовані вище, §§51–55; і Аллан, цитований
вище, §44).
102. Однак Суд постійно вважає, що право не піддавати собі звинуваченню в першу чергу стосується дотримання волі обвинуваченого не давати свідчення. Як прийнято розуміти в правовій
системі Договірних Сторін Конвенції та в інших місцях, воно не
поширюється на використання у кримінальному судочинстві
матеріалів, які можуть бути отримані у обвинуваченого шляхом
використання примусових повноважень, але які існують незалежно від волы підозрюваного, як, зокрема документи, придбані
відповідно до судового дозволу, зразків дихання, крові, сечі,
волосся чи голосу та тілесних тканин з метою тестування ДНК
(див. вище, цитований Сондер, §69; Choudhary v. the Сполучене
Королівство (ухв.), № 40084/98, 4 травня 1999 р.; JB проти Швейцарії, зазначене вище, §68; та PG та JH проти Сполученого Королівства, цитоване вище, §80).
...
105. ...використання доказів, отриманих з порушенням статті 3
у кримінальному провадженні, викликає серйозні питання щодо
справедливості такого провадження. У цій справі Суд не встановив, що заявника було застосовано катування. На її думку,
інкримінуючі докази — будь-то у вигляді зізнань чи реальних
доказів — отримані в результаті насильства чи жорстокості чи
інших форм поводження, які можуть бути охарактеризовані як
катування — ніколи не повинні використовуватися, як докази
вини потерпілого, незалежно від її доказової цінності. Будь-який
інший висновок слугував би лише для опосередкованого узаконення виду морально осудної поведінки, яку прагнули передбачити автори статті 3 Конвенції ... У зв’язку з цим він зазначає, що
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стаття 15 Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти катувань
та інших жорстоких, нелюдських чи принижуючих гідність поводження або покарання передбачає, що показання, які встановлені
такими, що були зроблені в результаті катування, не мають використовуватися як докази під час провадження проти жертва
катувань».
Отже, використання у кримінальному провадженні свідчень, отриманих внаслідок порушення статті 3, незалежно від того, чи йдеться про
катування, нелюдське чи таке, що принижує гідність поводження, автоматично позбавляє справедливості провадження в цілому і порушує
статтю 6 (Gafgen v. Germany, §166, Jalloh v. Germany, §105). Натомість
використання доказів, отриманих шляхом поводження, що суперечить
статті 3, але не досягає рівня катування, порушуватиме статтю 6 тільки
тоді, коли буде доведено, що порушення статті 3 вплинуло на результат провадження, тобто, що воно спричинило постановлення обвинувального вироку або вплинуло на призначення покарання (Gafgen v.
Germany, §178).

13.5. 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
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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:
«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...»
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13.6. 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...
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.»
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В 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:
«50. У той час як право зберігати мовчання і привілеї проти самообвинувачення в першу чергу призначені для захисту від неправомірного примусу з боку влади і отримання доказів за допомогою методів примусу чи утиску всупереч волі обвинуваченого,
сфера цього права не обмежується випадками, коли примус
було застосований до обвинуваченого або де воля обвинуваченого безпосередньо була придушена певним чином. Це право,
як Суд раніше висловлювався, лежить в основі поняття справедливої процедури та служить, в принципі, захисту свободу підозрюваної особи вибирати, чи слід говорити або мовчати під час
допиту поліцією. Така свобода вибору стає фактично підірваною у випадку, в якому, підозрюваний, обравши мовчання під
час допиту, влада використовує хитрощі, щоб отримати від підозрюваного зізнання чи інших заяв викривального характеру,
які вони не змогли отримати в ході такого допиту, і де зізнання
чи заяви, отримані таким чином, надані як докази в ході судового розгляду.
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
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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:
«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...»
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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, обвинувальний 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
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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, незважа187
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ючи 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.
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 ви
знав 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
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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».

13.7. Змагальність судового розгляду кримінального провадження
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 збиранні доказів та наданні їх до суду, їх дослідженні та доведенні їх переконливості перед судом сторін, які передбачені ст. 22 КПК, 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.

13.7.1. 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
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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 Австрії, 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».
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
190

Розділ 13

Застосування положень ст. 6 Конвенції з прав людини

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.
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 слу191
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хання 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».

13.7.2. 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».

13.7.3. 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.
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. 6-3-d) вимагають, щоб обвинувачений отримав справедливий судовий розгляд, а будь-які ускладнення, створені сто192

Розділ 13

Застосування положень ст. 6 Конвенції з прав людини

роні 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 судово193
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го розгляду законність та 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.

13.7.4. Ненадання стороні захисту частини матеріалів кримінального провадження
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 §1 статті 6».
У справі Brandstetter v. Austria (Брандстеттер проти Австрії, рішення від 28.08.1991 р.) Європейський 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,
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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:
«...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:
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«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...»
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 ста196
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новищі, 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 матеріалів, 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 об197
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винуваченням 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 по
станову, 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.
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».
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13.8. 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...».

13.8.1. Право мати достатній час і 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 спочатку було призначено в якості стягнення адміністративний штраф,
який після перегляду судового рішення в порядку виключного провад199
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ження 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
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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
адміністративної 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 можливостей, необхідних для підготовки її захисту. Отже, мало
місце порушення пункту 3 статті 6 Конвенції, взятого в поєднанні
з пунктом 1 статті 6 Конвенції».
У справі Gregacevic v. Croatia (Грегачевич проти Хорватії, № 58331/09,
10.07.2011, §51) Європейський суд висловив думку щодо адекватності часу
для підготовки захисту:
«...Суд повторює, що пункт 3 (b) статті 6 гарантує обвинуваченому
„достатній час та можливості для підготовки його захисту“, а тому
передбачає, що основна оборонна діяльність від його імені може
містити все, що „необхідно“ для підготовки основного випробування. Обвинувачений повинен мати можливість організовувати
свою захист належним чином та без обмежень щодо можливості
виносити всі відповідні аргументи захисту перед судовим інстанцією та таким чином впливати на результат судового... Оцінюючи
питання про те, чи мав обвинувачений адекватний час для підготовки свого захисту, слід особливо брати до уваги характер провадження, а також складність справи і характер провадження».
Слід також враховувати звичайний обсяг роботи адвоката, від якого
вочевидь не можна вимагати, щоб він перевлаштував увесь свій розпорядок роботи і повністю присвятив свій час одній справі (Mattick v. Germany
(dec.), 62116/00).
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13.8.2. Право користуватися 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 ви
словив 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:
«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
202

Розділ 13

Застосування положень ст. 6 Конвенції з прав людини

(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.
У справі Titarenko v. Ukraine (Титаренко проти України, № 31720/02,
рішення від 20.09.2012) Суд висловив позицію, що будь-яке спілкування
затриманої за підозрою у вчиненні злочину особи з працівниками правоохоронним органів має вважатись офіційним, і має враховуватись при
вирішенні питання дотримання щодо справедливості судового розгляду
в цілому:
«87. ...Суд зазначає, що, незважаючи на те, що адвокат був призначений в день прибуття заявника в Україну для того, щоб представляти його у кримінальному провадженні щодо вбивства та замаху на вбивство працівників поліції, заявник був неофіційно двічі
допитаний в міліцію до його офіційного допиту в рамках цього
провадження. Під час тих співбесід, які, на думку поліції, стосувалися різних питань, заявник нібито зізнався у вбивстві працівника поліції, злочині, за яке його розшукували та врешті-решт
екстрадували до України. Суд вважає, що будь-яке спілкування
між затриманим за підозрою у вчиненні злочину та поліцією повинна розглядатися як формальний контакт і не може бути охарактеризоване як «неофіційне опитування»... Суд зазначає, що
наявні факти справи показують, що після опитування поліцією
без правової допомоги заявник зізнався у дуже тяжкому злочині.
Те, що він повторив своє зізнання в присутності адвоката, не підриває висновку про те, що право на захист захисника заявника
було безповоротно порушено з самого початку провадження,
і національні суди не реагували на ці процесуальні порушення
належним чином, виключаючи такі заяви з доказової бази для засудження заявника.
88. Щодо скарги заявника про допит без адвоката на пізнішому етапі та позбавлення його юридичної допомоги протягом двох тижнів, оскільки Суд дійшов висновку, що право заявника у цьому
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відношенні було порушено з самого початку провадження, не
потрібно вирішувати, чи вплинула опитування заявника 29 серпня 2000 року за відсутності адвоката на справедливість судового
розгляду».
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 у справі. Наразі Суд визнав таке порушення навіть за умови наявності у справі письмової заяви заявника про відмову
від захисника:
204

Розділ 13

Застосування положень ст. 6 Конвенції з прав людини

«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
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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
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,
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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 слід
ства 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:
«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
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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 відмовився 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
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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 кримінально-процесуального 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 некоректною 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.
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Yaremenko v. Ukraine, цит. вище, §§87 та 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 дорогоцінно
стей. 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 Європейський суд визнав порушення §§1
та 3(с) статті 6 Конвенції 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 пункту 3(с) статті 6 на етапі слідства залежить від особливостей відповідного провадження та фактів
конкретної справи. Згідно зі статтею 6, як правило, вже на почат210

Розділ 13

Застосування положень ст. 6 Конвенції з прав людини

ку 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 відмови211
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тись 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):
«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
вбивство 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
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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 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.
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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 Конвенції».
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 національним 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).
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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)
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 ви215
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бором... 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...
Таким чином, право заявника на вільний вибір захисника було обмежено способом, несумісним із §§1 та 3 Конвенції».
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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
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...
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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 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 ви
сновків 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 Кримінально-процесуальним
кодексом».
У справі Beuze v. Belgium (Бьюз прои Бельгії [ВП], № 71409/10, рішення
від 09.11.2018) Суд виклав ознаки процесуальних недоліків під час досудового розслідування, яку можуть зробити провадження в цілому несправедливим:
«193. У висновку, підкреслюючи дуже сувору перевірку, яка має застосовуватись, коли немає вагомих причин для обгрунтування обмеження права на доступ до адвоката, Суд вважає, що кримінальне
провадження, порушене проти заявника, якщо розглядати його
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в цілому, не виправило процесуальні дефекти, що виникали на
досудовому етапі, серед яких можна визнати наступні:
a) обмеження права заявника на доступ до адвоката були дуже
великими. Його допитали, під час перебування під вартою в
поліції, без надання попередньої консультації з адвокатом
або забезпечення присутності адвоката, і в ході подальшого
судового розслідування жоден адвокат не був присутній при
його допиті або проведенні інші слідчі дії.
b) за таких обставин і, не отримавши достатньо чіткої попередньої інформації щодо свого права не давати показання,
заявник надав детальні показання, перебуваючи під вартою
поліції. Згодом він представив різні версії фактів та висловив
твердження, які, хоч і не були самообвинувачуючими stricto
sensu, суттєво вплинули на його позицію щодо, зокрема, звинувачення у замаху на вбивство К. Л.
c) усі ці спірні показання були визнані судом Асиза у доказі без
проведення відповідної перевірки обставин, в яких були надані ці показання, чи впливу відсутності адвоката.
d) хоча Касаційний суд перевіряв допустимість справи обвинувачення, намагаючись також встановити, чи було дотримано
право на справедливий суд, він зосередив увагу на відсутності адвоката протягом періоду перебування під вартою в
поліції, не оцінюючи наслідків відсутності адвоката для права
заявника на захист під час його поліцейських опитувань, допитів слідчого судді та інших дій, здійснених в ході подальшого судового розслідування.
e) ці показання відігравали важливу роль у обвинувальному акті,
а щодо епізоду замаху на вбивство К. Л., становили невід’ємну
частину доказів, на яких ґрунтувалось обвинувачення заявника.
f) під час судового розгляду перед Апеляційним судом присяжні не отримали жодних вказівок чи рекомендацій щодо того,
як слід оцінювати показання заявника та їх доказову цінність.
194.	Суд вважає важливим підкреслити, як це було зроблено в інших
справах за пунктом 1 статті 6 Конвенції, в яких підлягала оцінці
загальної справедливості провадження, що Суд не повинен діяти
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як суд четвертої інстанції (див. Schatschaschwili, цитовану вище,
§124). Проводячи таку оцінку, як цього вимагає пункт 1 статті 6,
він повинна все-таки ретельно вивчити, як проходили національні процедури у справі, і вимагається дуже сувора перевірка, коли
обмеження права доступу до адвоката не ґрунтуються на будьяких вагомі причинах. У цій справі саме поєднання різних вищезазначених факторів, а не кожного з них окремо, зробило провадження в цілому несправедливим».

13.8.3. Права обвинуваченого, передбачені §3 (d) статті 6 Конвенції
13.8.3.1. 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, Суд визнав порушення
§3(d) статті 6 Конвенції у випадку, коли заявникові не надали можливості
допитати головного свідка обвинувачення, щодо якого були застосовані
заходи безпеки і про допит якого заявляла клопотання сторона захисту,
навіть як анонімного свідка:
«52. Заявник також зазначив, що у своїх показаннях він визнав, що
у відповідний час і відповідному місці він зустрівся зі своєю
однокласницею М., яку добре знав. Він не зустрічався з жодною
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іншою особою, тому дійшов висновку, що під вигаданим ім’ям
«Щ.» як основний свідок діяла саме М. Той факт, що М. не допитали під час провадження у справі, незважаючи на чітку вимогу
заявника, підтвердив його підозри. Тому заявник поставив під
сумнів обґрунтованість заходів безпеки стосовно свідка Щ., якщо
це насправді була М., яку він добре знав. у разі якщо Щ. і М. були
дійсно двома різними особами, допит М. був також важливим, оскільки вона могла підтвердити його алібі...
...
54.	Суд повторює, що докази мають, як правило, подаватись у відкритому судовому засіданні у присутності обвинуваченого з розрахунку на аргумент у відповідь. З цього правила існують винятки,
але вони не можуть порушувати права захисту. Як загальне правило пункти 1 і 3 (d) статті 6 Конвенції вимагають надання підсудному відповідної та належної можливості заперечувати докази
свідка обвинувачення і допитати його або під час надання останнім своїх показань, або пізніше ... Засудження не може ґрунтуватись виключно чи вирішальною мірою на показаннях, які сторона захисту не може заперечити...
55.	Суд уже неодноразово зазначав.., що за певних обставин може
виникнути потреба послатись на показання, отримані на стадії
досудового слідства. Якщо підсудному було надано відповідні
й належні можливості заперечити такі показання, чи то при їх наданні, чи на пізнішому етапі, прийняття їх як доказів не суперечитиме саме по собі вимогам пунктів 1 і 3 (d) статті 6 Конвенції. Але
з цього випливає, що якщо засудження виключно або вирішальною мірою ґрунтується на показаннях особи, допитати яку чи
домогтися допиту якої підсудний не мав можливості ані під час
досудового слідства, ані під час судового розгляду, права захисту
виявляються обмеженими в тій мірі, що є несумісною з гарантіями, передбаченими статтею 6...
56.	Суд зазначає, що у справі, що розглядається, до головного свідка
обвинувачення було застосовано заходи безпеки і вона взагалі
не з’являлась в національних судах. Суд не вважає за необхідне
розглядати аргумент заявника щодо невиправданості застосу221
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вання до свідка заходів безпеки, оскільки він знав, ким насправді була свідок Щ. Важливим є те, що її показання були вагомими
для вирішення справи, оскільки вона була єдиною особою, яка
безпосередньо брала участь у купівлі наркотиків у заявника
і могла засвідчити, що він продав їй наркотики. Завданням Суду
не є заміщення національних судів в оцінці доказів або в наданні
конкретного вирішення питання щодо балансу інтересів сторін.
Однак Суд зауважує, що заявникові та його захиснику не надали
можливості допитати цього свідка на тому чи іншому етапі провадження, навіть як анонімного свідка, і самі національні суди
ґрунтували свої висновки у справі на її письмових показаннях,
які вона дала на етапі досудового слідства. Крім того, органи влади не заявляли про те, що існувала необхідність забезпечення
балансу інтересів різних осіб, яких це стосувалося, і, зокрема,
інтересів свідка Щ.
57.	Суд не є переконаним в тому, що заявникові надали адекватну
і належну можливість заперечити показання, на яких ґрунтувалось його засудження. Отже, мало місце порушення пункту 3(d)
статті 6 Конвенції.».

13.8.3.2. 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 ...
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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, 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».

13.8.3.3. Обмеження права обвинуваченого на допит свідків обвинувачення в суді
У справі Al-Khawaja AND Tahery v. The United Kingdom, §34 Суд ви
тлумачив передбачене §3 (d) статті 6 Конвенції право обвинуваченого допитувати свідків обвинувачення або вимагати їх допиту:
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«...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...».

13.8.3.4. 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:
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)».
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Taal v. Estonia:
«35. Зважаючи на той факт, що ні заявникові, ні його представнику не
була надана можливість допитати будь-якого із свідків на будьякій 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 ви
знав 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, 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
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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 Держав-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 не мав можливості піддати їх пере
226

Розділ 13

Застосування положень ст. 6 Конвенції з прав людини

хресному 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».

13.8.3.5. 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,
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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 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 будьякого 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,
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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 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. Уряд 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 протоколі 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 ви229
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сновок, 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...»

13.8.3.6. Використання анонімних свідків
13.8.3.6.1. Загальні питання використання анонімних 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:
«...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 незаконного обігу наркотиків».
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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 (Костовскі 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 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 роз231
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глядатися 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 спо
стереження.
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. 63-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:
«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
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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)».
13.8.3.6.2. 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,
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що немає порушення §§1 та 3 (d) статті 6, коли вони згодом дозволяють 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».
13.8.3.6.3. 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
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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 обо
в’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.
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
235

Практика захисту у кримінальних провадженнях з незаконного обігу наркотичних засобів

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 обвинуваченого 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
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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.
86. Відповідно, Суд робить висновок, що це провадження в цілому
не було справедливим. Відповідно, мало місце порушення §§1
and 3 (d) статті 6 Конвенції».

13.8.3.7. Використання письмових показань замість допиту свідків в суді
Відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них. Абсолютна заборона на використання судом показань свідків,
даних на досудовому слідстві, надає навіть більші гарантії права на захист
ніж передбачені ст. 6 Конвенції і витлумачені Європейським судом, зокрема, в наступних його рішеннях:
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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. Поперше, 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, оголошені в судовому засіданні, іншими доказами (навіть показаннями з чужих слів або непрямими)... Суд також
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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
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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...
§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
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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...
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».
Все ж-таки, незважаючи на пряму заборону використання судом показань, наданих слідчому, прокурору, а також не визнання пояснень осіб,
відібраних сторонами кримінального провадження, в якості джерела
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доказів (ч. 8 ст. 95 КПК), при здійсненні захисту слід враховувати, що такі
показання, а в частині кримінальних проваджень і пояснення осіб включаються до реєстру матеріалів досудового провадження, згодом досліджуються судом в ході судового розгляду і, відтак, впливають на формування
внутрішнього переконання суду при постановленні судового рішення.

13.9. Дотримання рівності процесуальних можливостей сторін
у використанні експертних доказів

У справі Matytsina v. Russia (Матіцина проти Росії, рішення від
27.03.2014) Європейський суд розглянув багато аспектів щодо рівності
сторін у використанні експертних доказів, в тому числі можливості отримання альтернативних висновків експертів (фахівців), призначення судом додаткових (повторних) експертиз та допиту експертів в суді:
167. ...Суд буде орієнтуватися на поняття «експертні докази» у всій
його широті, що позначає джерела інформації, які не описують
конкретні фактичні обставини справи, а містять науковий, технічний чи інший подібний аналіз цих обставин (що може бути
також визначено як «докази, отримані за допомогою експерта»).
У той же час Суд не буде випускати з виду відмінність, яка російське законодавство проводить між двома формами експертних
доказів: висновки «експертів» та висновки «фахівців», як усні, так
і письмові...
168.	Суд нагадує, що свідки та експерти відіграють різну роль у процесі і мають різний статус. «Експерти» не можуть повною мірою
бути прирівняні до «свідкам», у всякому разі, не у всіх сенсах...
Тому при аналізі питання про те, чи була необхідна явка експерта до суду, Суд буде в першу чергу керуватися принципами,
закріпленими в концепції «справедливого судового розгляду»
відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції, і, зокрема, гарантіями «змагальності» і «рівності процесуальних можливостей». З іншого
боку, деякі позиції Суду з питання допиту «свідків» у судовому
засіданні відповідно до п. 3 (g) ст. 6, без сумніву, актуальні в разі
дослідження експертних доказів і можуть застосовуватися, з від242
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повідними особливостями, з урахуванням різниці в статусі і ролі
експертів і свідків...
169. ...За деякими винятками загальне правило полягає в тому, що
суддя національного суду має широку свободу дій при виборі
з взаємовиключних експертних висновків того, яке суддя вважатиме правдоподібним і переконливим. Однак правила допустимості доказів можуть іноді йти врозріз з принципами рівності
процесуальних можливостей сторін та змагальності процесу або
іншим чином вплинути на справедливість судового розгляду...
Стосовно експертних доказів правила їх допустимості не
повинні позбавляти сторону захисту можливості ефектив
но оскаржити їх, зокрема, шляхом залучення до справи або
отримання інших думок і висновків. За певних обставин від
мова в праві провести альтернативну експертизу речових
доказів може розглядатися як порушення п. 1 ст. 6...
172.	Експертні докази, надані стороною обвинувачення суду, були по
кликані відповісти на два ключових питання в цій справі, а саме:
1) чи був заподіяно будь-якої шкоду фізичному або психічному
здоров’ю гр. С. Д. в результаті її участі в програмах Організації; і
2) чи носили ці програми «медичний» характер. Висновок
№ 1170 від 25 липня 2003 повинен було відповісти на перше питання; висновки № 197 і 36 (від 19 листопада 2003 року
і 9 квітня 2004 відповідно) стосувалися обох аспектів справи.
Інші висновки, отримані слідчим, в основному стосувалися
другого питання...»
...
173.	Суд зазначає, що всі висновки експертів, на яких ґрунтувалося судове рішення, були отримані слідчим на стадії досудового
розслідування. У випадках, коли слідчий призначає експертизу,
ст. 198 КПК РФ дає захисту право на участь у підготовці експертизи: захист може пропонувати експертів, ставити перед ними
питання і так далі. Той факт, що захист може відігравати певну
роль у підготовку висновку на цій ранній стадії, є важливою процесуальною гарантією ... Однак у даній справі захист не мав такої
можливості, оскільки висновки експертів були отримані до того,
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як заявник набув статусу обвинуваченого в рамках цього розгляду... До того моменту, коли заявнику були офіційно пред’явлені
звинувачення, слідчий вже отримав декілька висновків експертів, а саме, висновки № 1170, 197, 36, посилання на які міститься
у судовому рішенні, що набрало чинності, а також два висновки,
які не згадані у рішенні суду: висновок д-ра А. (від 5 травня 2004)
і перший висновок д-ра Ів. (від 23 листопада 2004).
174.	Суд зазначає, що захист намагався домогтися призначення додаткової судової експертизи потерпілої... Проте у цьому зв’язку
слідчий дав коротку відповідь у тому сенсі, що в додаткових експертизах необхідності немає.
175. Отже, коли почався судовий розгляд, суд мав у своєму роз
порядженні тільки висновки експертів, отримані стороною
обвинувачення без участі сторони захисту. Саме по собі це
не суперечить Конвенції, за умови, що в ході судового про
цесу у захисту були відповідні процесуальні інструменти
для того, щоб дослідити ці докази і ефективно оскаржити їх
у судовому засіданні.
...
176.	Суд нагадує, що психічному стану гр. С. Д. присвячений висновок № 1170. Це був єдиний висновок, що ґрунтувався на безпосередньому обстеженні передбачуваної потерпілої; всі наступні
експертизи ґрунтувались виключно на матеріалах справи. Таким чином, доказова цінність висновку № 1170 була особливо
високою.
177.	Суд визнає, що захист був добре обізнаним із змістом цього висновку, а значить, міг піддати його висновки критиці в суді. Однак
права захисту на цьому не обмежувалися. Відповідно до ши
рокої прецедентної практики Європейського Суду, захист
повинен мати право вивчати і критично оцінювати не тільки
висновки експертів як такі, але і сумлінність осіб, що підготу
вали ці висновки, піддаючи їх прямим допиту...
178. Висновок № 1170 підготували три експерти. Один з них, д-р Гул.,
жодного разу не дав свідчень у судовому засіданні з причин, які
залишаються невідомими. Ще один член групи експертів, д-р Н.,
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давала свідчення в судовому засіданні під головуванням судді М.
Однак, як випливає з її усних свідчень у суді, вона вважала, що
у експертів є неповна інформація про характер та історію хвороби гр. С. Д., і що підсумки висновку № 1170 засновані на припущеннях. В ході другого процесу вона висловила думку про необхідність проведення ще однієї психіатричної експертизи гр. С. Д.
з метою заповнення прогалин, наявних у першому висновку...
Суд приходить до висновку, що усні свідчення д-ра Н. не підтверджували в достатній мірі версію обвинувачення у справі і навіть
суперечили їй.
179. За таких обставин захисті було вкрай важливо особисто допитати д-ра Іг. — єдиного експерта, яка на допиті у слідчого твердо
заявила, що, на її думку, між психічним розладом гр. С. Д. і її
участю в програмах Організації є прямий причинний зв’язок...
Крім того, Суд підкреслює, що д-р Іг. виступила в ролі доповідача комісії експертів, яка підготувала висновок № 1170. Тому
особистий допит д-ра Іг. був важливий для тлумачення підсумків цього висновку.
180.	Суд зазначає, що д-р Іг. не була присутня в суді в ході другого
процесу... Як випливає з судового протоколу, захист наполягав на
допиті д-ра Іг. в судовому засіданні; однак з причин, які в протоколі не розкриваються, суди визнали це «неможливим». В умовах
відсутності пояснень з боку Уряду з цього питання і зважаючи на
стислість відповідного запису в судовому протоколі, Суд приходить до висновку, що суддя М. не встановив причину відсутності
д-ра Іг. і не перевірив, чи можна було забезпечити її явку і допит.
Крім того, Суд зазначає, що д-р Іг. Не була допитана і в ході першого процесу... Отже, була можливість допитати цього свідка в ході
першого процесу, однак органи влади упустили цю можливість.
Нарешті, Суд зазначає, що захист не мав можливості допитати
д-ра Іг. на стадії попереднього розслідування — знову ж, з причин, які залишаються невідомими.
181. За таких обставин Суд вважає, що відсутність д-ра Іг. в суді стало
серйозною перешкодою для захисту.
...
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182.	Суд зазначає, що перехресний допит експертів в ході процесу
був не єдиним інструментом у розпорядженні захисту для заперечування висновку № 1170. Ще один напрямок дій, до яких
міг вдатися захист, полягало в тому, щоб домогтися призначення нової судової експертизи гр. С. Д. Захист зробила таку спробу... В обґрунтування свого клопотання захист послалася на
роз’яснення д-ра Н. і д-ра Ч., які раніше в той же день дали свідчення в суді, вказавши на доцільність проведення нової психіатричної експертизи передбачуваної потерпілої... Проте суд відмовився призначити нову експертизу.
183.	Суд визнає, що у випадках, коли захист клопоче перед судом про
проведення повторної експертизи з того чи іншого питання, а також у випадках, коли захист намагається представити висновок
іншого фахівця з тих чи інших питань, в першу чергу саме національний суд оцінює, чи буде це служити будь-якій корисній мети
...З іншого боку, Європейський Суд має в цій області контрольні
повноваження: у виняткових випадках необхідність отриман
ня ще одного експертного висновку з того чи іншого важ
ливого аспекту справи може бути само собою зрозумілою,
і відмова суду отримати експертні докази за клопотанням
захисту може зробити судовий розгляд несправедливим...
184. Суд вважає, що з урахуванням обставин даної справи, в яко
му захист не брав участь у підготовці першого висновку ек
сперта, при тому, що головний експерт обвинувачення так
і не був допитаний стороною захисту (у відкритому судовому
засіданні або в іншій формі), і при тому, що два інших фахів
ця з відповідної сфери дали усні свідчення, в яких рекомен
дували провести ще одну психіатричну експертизу гр. С. Д.,
відмова національного суду призначити таку експертизу
є сумнівним. Цей висновок підтверджується тим фактом,
що в ході першого процесу, який завершився виправданням
заявника, суд відмовився розглядати спірний висновок ек
сперта, який був використаний проти заявника у другому
процесі. Хоча суддя, головуючий у другому процесі, не був
пов’язаний рішенням свого попередника, беззастережне
використання цього висновку в ході другого процесу, без
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рекомендованої двома фахівцями додаткової перевірки,
представляється невиправданим....
185. Нарешті, Суд зазначає, що у захисту була ще одна можливість
заперечити висновків висновку № 1170, а саме, захист міг долучити до матеріалів справи висновок, підготовлений залученими
захистом фахівцями (а не експертами, призначеними стороною
обвинувачення або судом).
186.	Суд зазначає, що в 2006 році захист звернувся в НПА (Незалежну психіатричну асоціацію Росії — прим. авт.) з проханням
дати висновок і представила його в суд у формі «письмового
висновку фахівців»... У висновку, підготовленому НПА, підсумки
висновки № 1170 були піддані критиці; таким чином, укладення
НПА мало пряме відношення до питання про те, чи було психічний розлад гр. С. Д. викликаний її участю в програмі Організації.
Однак районний суд відмовився прийняти до уваги висновок
НПА ... на тій підставі, що він нібито був отриманий в порушення статей 58, 251 і 270 КПК РФ. Суд пояснив, що відповідно до
чинного законодавства, «сторона у справі не може за власною
ініціативою і поза судовим засіданням запитувати і отримувати
висновок фахівця».
187. У цьому відношенні Суд погоджується з Урядом в тому, що принцип «рівності процесуальних можливостей», закріплений у
п. 1 ст. 6, не вимагає того, щоб захист мав точно такі ж права,
що і сторона обвинувачення, в тому, що стосується збирання
доказів. Способи збирання доказів, які можуть використовувати захист і обвинувачення, нерідко відрізняються... Тим не
менш важливо, щоб ці відмінності не ставили бік захисту в кінцевому підсумку в несприятливе становище в порівнянні з обвинуваченням. Правила прийняття та подання доказів у суді не
повинні позбавляти захист можливості здійснювати свої права, гарантовані ст. 6 Конвенції. У постанові по справі «Ходорков
ський і Лебедєв проти Росії» (№ 2), згаданому вище (п. 731), Суд
підкреслив:
«Оскаржити висновок експерта без допомоги іншого фахівця
у відповідній області може бути важко. Таким чином, простого
права захисту клопотати перед судом про призначення ще од247
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нієї експертизи недостатньо. Для ефективної реалізації цього
права захист повинні мати аналогічну можливість представляти
свої власні «експертні докази».
188.	Суд зазначає, що відповідно до законодавства Російської Федерації, захист не володіє тими ж правами, що і сторона обвинувачення, в частині отримання висновків експертів. «Судова
експертиза» може бути проведена або за постановою слідчого
(який є основним процесуальним опонентом захисту), або через суд (див. Ст. 57 КПК України...). Захист лише може клопотатися про виробництво судової експертизи, пропонувати експертів, а також питання для постановки перед експертами... Право
призначати експертизу, вибирати експертів, надавати в їх розпорядження оригінали матеріалів і речові докази і формулювати питання належить слідчому чи судді. Судячи з обставин
даної справи, сторона обвинувачення і суд можуть відхилити
клопотання про проведення додаткової експертизи відносно
тієї чи іншої особи або питання без особливих пояснень, мотивуючи відмову тим, що, на їхню думку, в справі для них і без того
все ясно...
189.	Інша можливість полягає в тому, що захист може звернутися за
допомогою до «фахівцям» ... Однак очевидно, що статус «фахівця» в російському законодавстві відрізняється від статусу
«експерта». Хоча фахівець може «роз’яснювати сторонам і суду
питання, що входять до його професійної компетенції», його
основна функція полягає в наданні допомоги суду і сторонам
у проведенні слідчих дій, які вимагають спеціальних навичок або
знань. ... Фахівець не проводить дослідження речових доказів;
він може висловити лише «судження», в той час як експерт формулює «висновки» ... Якщо потрібне проведення дослідження
з використанням спеціальних знань у науці або техніці, суд повинен призначити «експерта», а не «спеціаліста». У цілому, хоча
висновки «спеціаліста» і «експерта» можуть використовуватися
в якості доказів у справі і обидва вони можуть бути фахівцями
в тій чи іншій області, роль фахівця і вагомість його висновку не
ідентичні, на думку Верховного Суду (РФ — прим. авт.), ролі і вагомості укладення «експерта».
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...
191. Нарешті, можна було надати письмовий висновок НПА, щоб оскаржити «висновки експертів», представлені обвинуваченням.
Проте суд першої інстанції відмовився прийняти до уваги висновок НПА на тій підставі, що він нібито був отриманий в порушення чинних процесуальних норм. В обґрунтування цього
висновку суддя М. послався на три норми КПК РФ ... Суддя М. не
пояснив, які саме норми були порушені. Суд, у свою чергу, не розуміє, чому ці норми повинні були перешкодити суду долучити
письмовий висновок НПА до матеріалів справи...
...
193.	Суд наголошує, що різний процесуальний статус «фахівця» і «експерта» в російському праві не приводить у всіх випадках автоматично до порушення §1 статті 6. Крім того, у національного
законодавця в принципі є законні підстави для встановлення
певних правил відносно того, як захист може збирати і представляти свої власні експертні докази в суді.
194. Проте в даному випадку відмінність між зазначеними статусами
в поєднанні з іншими обмеженнями, пов’язаними з експертними доказами, з якими захист стикалася в ході всього процесу,
поставили захист в кінцевому підсумку в несприятливе становище в порівнянні з обвинуваченням. Суд нагадує, що експертні
докази, зокрема, висновок № 1 170, грали ключову роль у версії
обвинувачення. Головний експерт обвинувачення д-р Іг. жодного
разу не була допитана захистом. Захист не брав участь у процесі
отримання висновків експертів на стадії розслідування. Обвинувачення і суд відмовили захисті в загальних виразах у проведенні
додаткової експертизи всупереч думці двох фахівців, допитаних
в ході судового розгляду, і всупереч позиції суду, вираженої в ході
першого процесу. Нарешті, захист практично не мав можливості
оскаржити ці висновки, використовуючи власні контрдокази. Захист мав лише можливість звернутися за допомогою «фахівців»,
чий статус нижчий, ніж у «експертів». Крім того, захисту не було
дозволено долучити до справи письмові висновки «фахівців»
в суді, в той час як обвинувачення і суд спиралися на письмові
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висновки «експертів», зібрані слідчим на стадії досудового розслідування.
195.	Суд приходить до висновку, що в тому, що стосується роботи з експертними доказами щодо психічного стану гр. С. Д., захист був
поставлений в настільки несприятливе становище в порівнянні
з обвинуваченням, що це не може бути сумісно з вимогами принципу рівності процесуальних можливостей сторін відповідно
до п. 1 ст. 6 Конвенції.
...
200.	І все ж Суд не переконаний, що принцип рівності процесуальних можливостей сторін був дотриманий в тому, що стосується
другої групи експертних доказів. Так, захист був не в змозі оскаржити висновки д-ра Ів., представивши протилежний висновок
професора З. (який містив в собі визначення поняття «медична
діяльність» і, таким чином, стосувався питання № 2). Суд відмовився допустити цей висновок як доказ по тій же самій причині,
по якій суд не взяв висновок НПА ... Таким чином, захист не мав
можливості «активно захищатися»: захист не мав можливості
представити письмові висновки своїх власних «фахівців» і, в кожному разі, висновок «фахівця» мав би меншу вагу, ніж висновок
«експерта».
...
201. Нарешті, що стосується другої групи експертних доказів, на
особливу увагу заслуговує підхід обвинувачення і суду до роботи з висновком експерта д-ра А. ... Суд зазначає, що висновок
експерта д-р А. було отримано на стадії досудового розслідування з ініціативи слідчого. Висновок д-ра А. був явно сприятливим для захисту. Проте ні в одному з двох рішень, винесених
у цій справі, це висновок навіть не згадується. Звідси випливає,
що висновок д-ра А. або не був представлений в суді, або він
був представлений, але суди проігнорували його. Суд вважає,
що при будь-якому розкладі органи влади порушила основоположні принципи справедливого судового розгляду. У попередніх постановах Європейського Суду наголошується, що обвинувачення повинно розкривати перед захистом «всі наявні
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в розпорядженні обвинувачення речові докази на користь або
проти обвинуваченого»... З цього правила допускаються деякі
винятки, але Уряд не вказав на них. A fortiori (і тим більше), прин
цип розкриття виправдувальних доказів вимагає від обви
нувачення передавати такі докази суду для дослідження.
Однак цей принцип не мав би ніякого сенсу, якби судам
було дозволено не брати такі докази до уваги і навіть не
згадувати їх у своїх рішеннях.
202.	Суд далі зазначає, що захист намагався представити висновок
д-ра А. в іншій формі: так, в ході першого процесу (який завершився виправданням заявника) д-р А. був допитаний як «фахівець». Проте потім усні пояснення д-ра А. були виключені з доказової бази на тій підставі, що д-р А. вже брав участь в цьому
судовому процесі як «експерт»...
203. За даних обставин національні суди відмовилися долучити свідчення д-ра А. як доказ на тій підставі, що завдяки залученню особи як «експерта» обвинувачення тим самим позбавляє захист
можливості надалі залучити його ж в якості «фахівця». І якщо
сторону обвинувачення не влаштовує висновок, даний залученим нею «експертом», обвинувачення має право не посилатися
на нього в суді, що й було зроблено, в результаті чого висновок
д-ра А. не було досліджено в суді ні в якій формі, що завдало шкоди інтересам захисту.
204. Виключення висновку д-ра А. з доказової бази представляється
особливо несприятливим у світлі непослідовного підходу судів
до роботи з експертними доказами. Суд зазначає, що суддя З.,
який прийняв справу із суду апеляційної інстанції, вважав за
необхідне проведення новий експертизи з питання про те, чи
носить діяльність Організації «медичний» характер ... Проте суддя М., який змінив суддю З., продовжив розгляд справи, не отримавши висновок, який раніше запросив суддя З...
205. Знову ж таки, не є його роллю Суду вказувати судді національного суду, як краще вчинити. У судді М. було кілька можливо
стей: наприклад, він міг би доручити провести нову експертизу
у справі, міг дозволити захисті представити письмовий висно251
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вок одного зі своїх «фахівців», або ж він міг би досліджувати
письмовий висновок д-ра А. або його усні пояснення. Замість
цього суддя М. задовольнявся використанням тих же письмових висновків експертів обвинувачення, які раніше були відкинуті іншим суддею як неприпустимі, ненадійні і непереконливі,
тобто, без всякої серйозної перевірки їх достовірності.
206. Таким чином, Суд приходить до висновку, що в тому, що стосується роботи з експертними доказами щодо характеру діяльності
Організації, захист була поставлена в несприятливе становище
в порівнянні з обвинуваченням, а судовий розгляд не було посправжньому змагальним. Такий стан речей суперечить вимогам
п. 1 ст. 6 Конвенції.
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Розділ 14
Питання провокації злочинів
14.1.Загальні 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 цього видання.
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, яке є надзвичайно, якщо не винятково, суворим,
внаслідок дій офіцерів поліції. Ці офіцери, таким чином, спровокували кримінальну діяльність, яка в іншому випадку могла
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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».
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:
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«...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 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.
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Russia, §49, п. 13.3.1 цього видання) 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.
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
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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 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 звіль257

Практика захисту у кримінальних провадженнях з незаконного обігу наркотичних засобів

ненні 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 ви
сновків 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 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.
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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 будьякої 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 «опе260

Розділ 14

Питання провокації злочинів

ративної 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 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
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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.
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
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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...
80. ...Суд дійшов висновку, що процедура прийняття рішень не відповідала вимогам справедливості, оскільки для захисту не було
можливим у відповідний час повноцінно доводити факт про
вокації».
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.
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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 3000 доларів США. За аргументами Уряду ця послідовність
подій показала, що VS та AZ діяли за їхньою власною ініціативою
без попереднього інформування органів влади. Шляхом санкціонування та здійснення моделі, як вони стверджували, органи
обвинувачення лише створили собі умови для визначення злочину, який заявник вже планував вчинити.
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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 дозволення 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 супере265
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чить 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 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
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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 будьяка 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, 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 будьякий 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 па р. 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:
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«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 — 3000 доларів 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 за268
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явників, 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 агент-провокатор 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...
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,
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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 їхньому праву бути вислуханим судом під час судового
розгляду по суті.
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61. Окрім цього, незважаючи на той факт, що в абстракції докази,
надані свідком під присягою у відкритому суді, не можуть розглядатися як такі, що 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.
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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:
«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 — будьто 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
будь-якій стадії провадження, що вони мали достатні підстави
для застосування негласних операцій...
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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 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.
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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...
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.
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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 будьякого 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.
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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 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
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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 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 агента-провокатора. 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».
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14.2. Порушення статті 6 Конвенції у справах із збуту
наркотичних засобів з використанням оперативної закупки
У справі Veselov and others v. Russia (Веселов та ін. проти Росії, рішення від 02.10.2012 р.) Європейський суд детально розібрав обставини
проведення оперативних («тестових» — за термінологією Суду) закупок
і визнав порушення стаття 6 Конвенції проти кожного із заявників:
«67. ...В-шестых, предпочтительно, чтобы за методами негласных
мероприятий осуществлялся надзор со стороны суда, хотя
прокурорский надзор сам по себе не нарушает Конвенцию
(виділено авт.)
69. Заявители жаловались на то, что были несправедливо осуждены
за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, по подстрекательству милиции и что их доводы
о подстрекательстве не были надлежащим образом рассмотрены в рамках национальных разбирательств в нарушение статьи 6
Конвенции...
82. Заявители утверждали, что проверочные закупки, проведенные в их делах, не имели целью расследование преступлений,
поскольку милиция не имела оснований подозревать их в намерении продать наркотики. Они указали, что органы власти не
располагали какой-либо информацией, позволяющей предполагать их участие в торговле наркотиками или указывающей на их
предрасположенность к совершению преступлений, связанных
с наркотиками.
83. В то же время заявители утверждали, что до проверочных закупок они никогда не выступали посредниками в приобретении
наркотиков и не сделали бы этого, если бы их не подстрекали
к этому милиция и ее информаторы. Более того, в делах Веселова и Дружинина лица, которые донесли на заявителей, позднее показали, что не приобретали у них наркотики до того, как
указали на них как на торговцев наркотиками, и не знали, продавали ли они наркотики кому-либо еще. Что касается довода
властей Российской Федерации в отношении его дела, Дружинин утверждал, что милицейский рапорт, на который они
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ссылались, не содержал никакой более ранней информации,
которая могла бы вызвать подозрения в том, что он является
наркодилером.
84. В любом случае все три заявителя оспорили утверждения властей Российской Федерации о том, что источниками информации
милиции явились частные лица, не связанные с оперативно-розыскной деятельностью. Они утверждали, что X., Y. и Z. давно
являлись информаторами милиции и регулярно выступали в качестве покупателей в рамках проверочных закупок наркотиков.
Веселов подкрепил свое утверждение копиями судебных актов,
вынесенных по не связанным с ним уголовным делам, где тот же
источник действовал в качестве покупателя в ходе других контрольных закупок. Золотухин также утверждал, что источник по
его делу сотрудничал с милицией по другим делам в течение
не менее чем шести месяцев до сообщения информации о нем,
и этот факт был установлен в ходе слушаний в суде первой инстанции. Дружинин аналогичным образом настаивал на том, что
в его деле источник не являлся обычным частным лицом, а информатором милиции, что предположительно было известно
ему благодаря подготовке в Федеральной службе по контролю
за оборотом наркотиков.
85. Заявители также утверждали, что следственные органы по сути
не действовали в основном пассивно. Они не приняли мер для
проверки информации, полученной от осведомителей, но
ограничили следствие только одним мероприятием — про
верочной закупкой (виділено авт.) Они указали, что власти
инициировали контакт с ними и уговорили их через информаторов найти наркотики. Они отметили, что покупатели беспрестанно преследовали их настойчивыми просьбами, и они уступили
их требованиям исходя из того, что сделают это только один раз,
в виде исключения.
86. Кроме того, заявители утверждали, что отсутствие формальных
требований к санкционированию проверочных закупок и их неудовлетворительное документирование не позволили им раскрыть, а судам страны рассмотреть основания для проверочной
закупки и методы милиции и ее информаторов.
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87. Наконец, заявители подчеркнули, что суды надлежащим образом не рассмотрели их доводы о том, что преступления, в совершении которых они обвинялись, были спровоцированы милицией. В целом они полагали, что уголовные разбирательства по их
делам были основаны на провокации, и данные преступления
никогда бы не были совершены, если бы не подстрекательство
милиции.
88. Общие принципы относительно гарантий справедливого судебного разбирательства в контексте негласных следственных мероприятий, направленных на борьбу с незаконным оборотом
наркотиков и коррупцией, содержатся в обширной прецедентной практике Европейского Суда, кратко изложенной в деле
«Банникова против Российской Федерации» (Bannikova v. Russia)
(жалоба № 18757/06, §33–65, Постановление Европейского Суда
от 4 ноября 2010 г. <*>). Те, что непосредственно применимы
в настоящих делах, повторно изложены ниже.
90. В делах, в которых основное доказательство получено за
счет негласной операции, такой как проверочная закупка
наркотиков, власти должны доказать, что они имели до
статочные основания для организации негласного меро
приятия (виділено авт.) В частности, они должны располагать
конкретными и объективными доказательствами, свидетель
ствующими о том, что имеют место приготовления для совершения действий, составляющих преступление, за которое
заявитель в дальнейшем преследуется... Европейский Суд
указывал, что любая информация, использованная властями,
должна допускать проверку...
91.	Если власти ссылаются на то, что действовали на основании
сведений, полученных от частного лица, Европейский Суд различает индивидуальную жалобу и информацию, поступившую
от полицейского сотрудника или информатора ... Последние
подвергаются значительному риску расширения их функций
до агентов-провокаторов с возможным нарушением пункта 1
статьи 6 Конвенции, если они должны принимать участие в контролируемой полицией операции. Таким образом, в каждом
деле необходимо устанавливать, осуществлялись ли уже
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преступные действия в момент начала сотрудничества ис
точника с полицией (виділено авт.)...
92. Кроме того, в любой негласной операции должно соблю
даться требование о проведении расследования в основном
пассивным способом. Это, в частности, исключает любое по
ведение, которое может расцениваться как давление, ока
занное на заявителя с целью совершения им преступления,
такое как инициативный контакт с заявителем, повторное
предложение после первоначального отказа, настоятель
ные требования, повышение цены по сравнению с обычной
или обращение к состраданию заявителя с упоминанием аб
стинентного синдрома (виділено авт.)...
93.	Европейский Суд указывал, что граница между законным внедрением негласного сотрудника и подстрекательством к совершению преступления с большой вероятностью будет преодолена
в отсутствие ясной и предсказуемой процедуры, установленной
национальным законодательством для санкционирования негласных мероприятий, тем более, если надлежащий контроль
также отсутствует. В делах против Российской Федерации Европейский Суд, в частности, отмечал, что ни Федеральный закон
«Об оперативно-розыскной деятельности», ни иные акты не предусматривают достаточных гарантий относительно проверочных закупок, и подчеркивал необходимость получения санкции
суда или другого независимого органа и контроля с их стороны
(см. упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда
по делу «Ваньян против Российской Федерации», §46 и 47, упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу
«Худобин против Российской Федерации», §135, и упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу «Банникова
против Российской Федерации», §49–50).
94. Наконец, Европейский Суд подчеркивал роль национальных
судов, рассматривающих уголовные дела, в которых обвиняемый утверждал, что подвергся подстрекательству к совершению преступления. Любой доказуемый довод о подстрека
тельстве создает для судов обязанность рассмотреть его
способом, совместимым с правом на справедливое судеб
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ное разбирательство. Применяемая процедура должна
быть состязательной, тщательной, всесторонней и убе
дительной в вопросе о провокации, причем на сторону
обвинения возлагается бремя доказывания отсутствия
подстрекательства... Пределы судебной проверки должны
включать мотивы принятия решения о негласном мероп
риятии, степень участия полиции в совершении преступ
ления и характер любого подстрекательства или давления,
которому подвергся заявитель (виділено авт.)... Что касается
Российской Федерации, Европейский Суд, в частности, устанавливал, что национальные суды были уполномочены рассматривать такие доводы, например, в рамках процедуры исключения
доказательств (см. упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу «Худобин против Российской Федерации», §133–135).
95. До начала рассмотрения конкретных обстоятельств трех заявителей Европейский Суд изложит общие соображения, применимые к каждому из них. Он отмечает, что, оспаривая справедливость уголовного судопроизводства, заявители утверждали,
что проверочные закупки в их делах были санкционированы
произвольно, в отсутствие предварительной информации о какой-либо преступной деятельности с их стороны, и что органы
власти вели расследование способом, который не являлся «в основном пассивным». Все они отмечали, что полицейские источники в их делах являлись информаторами милиции, а не независимыми частными лицами. Они также жаловались на отсутствие
нормативной базы, обеспечивающей гарантии при проведении
негласных мероприятий, и утверждали, что суды страны не рассмотрели их доводы о провокации надлежащим образом.
96.	Следовательно, основной вопрос в настоящем деле сводится
к способу, которым власти провели проверочные закупки. Европейский Суд отмечает, что, хотя предварительные условия
и обстоятельства трех негласных мероприятий отличались,
они обладают рядом сходных признаков. В частности, они были
организованы исключительно на основании предположительно добровольного сообщения сведений частным источником,
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который впоследствии действовал как покупатель в ходе проверочной закупки. В каждом случае личность источника
была установлена, и он давал показания в суде (виділено
авт.). Никакая другая нераскрытая информация не играла роли
в национальном процессе при принятии решений или в судебной оценке. Обстоятельства сделок, совершенных между заявителями и негласными сотрудниками, были в достаточной
мере установлены и в основном не оспаривались сторонами.
Соответственно, Европейский Суд рассмотрит жалобы заявителей на подстрекательство на основании тех же материалов, которые использовали национальные власти. С учетом характера
претензий и лежащих в их основе фактов Европейский Суд ис
следует вопрос о том, подверглись ли заявители милицейс
кой провокации, что в основном относится к сфере матери
ально-правового текста подстрекательства (виділено авт.)
(см. упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда
по делу «Банникова против Российской Федерации», §37–50),
хотя последующее судебное разбирательство также будет принято во внимание.
97.	Европейский Суд далее приступит к оценке поведения властей
в каждой из трех проверочных закупок.
(i) Проверочная закупка в деле Веселова
98. Как утверждают национальные власти, эта проверочная закупка была организована после добровольного сообщения о преступной деятельности заявителя. Власти Российской Федерации
ссылались на то, что сведения об этом сообщил милиции независимый источник, частное лицо X. Заявитель оспаривал это
объяснение и утверждал, что X. являлся милицейским информатором и ранее участвовал в других проверочных закупках, из
которых не менее четырех повлекли вынесение обвинительных
приговоров.
99.	Сторонами не оспаривалось, и это подтверждается национальными решениями, что милиция не имела сведений о заяви
теле до того, как X. обратился к ней 19 мая 2009 г. (виділено
авт.) Вместе с тем согласно показаниям X. он не покупал нарко284
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тики у заявителя иначе как в рамках проверочной закупки. Тем
не менее власти Российской Федерации полагали, что информация, полученная от X., давала милиции достаточные основания
для назначения проверочной закупки, и не ставили под сомнение разумность ее немедленной организации.
100. Европейский Суд принимает к сведению документальные
доказательства, представленные заявителем, которые под
тверждают причастность X. к несвязанным проверочным
закупкам, проведенным милицией, и находит, что они убе
дительно подтверждают долгосрочное сотрудничество X. со
следственными органами (виділено авт.)
101.	Европейский Суд полагает, что статус X. как милицейского информатора отличает настоящее дело от ситуации, в которой
полиция уведомляется частным лицом, не являющимся сотрудником полиции или информатором, о том, что преступное действие уже совершается ... .
102. Когда речь идет о сообщениях сотрудников полиции и информаторов, учитываются иные соображения. Европейский
Суд требовал четкого разделения их использования в ка
честве источников информации и их участия в неглас
ных мероприятиях под контролем милиции. Он после
довательно подчеркивал, что их роль должна оставаться
строго пассивной, чтобы не подстрекать к совершению
преступления, что труднодостижимо, когда проверочная
закупка совершается информатором, действующим в ка
честве покупателя ... Следовательно, проверочная закуп
ка, совершаемая негласным сотрудником или информа
тором, нуждается в особо серьезном обосновании, и она
должна проводиться в соответствии со строгой проце
дурой получения санкции и при условии ее документи
рования таким образом, чтобы обеспечить последую
щий независимый контроль за действиями участников
(виділено авт.)
103. Что касается процедуры санкционирования, Европейский Суд
учитывает, что российская правовая база для получения санк285
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ции на проверочные закупки и контроля за ними была признана
недостаточной в делах «Ваньян против Российской Федерации»
(упоминавшемся выше, §46 и 47) и «Худобин против Российской
Федерации» (упоминавшемся выше, §135), и отмечает, что с тех
пор она не получила развития. Хотя провокация была прямо
запрещена изменениями законодательства 2007 года (см. §44
настоящего Постановления), никакие законодательные или регулятивные инструменты не дают определения или толкования
данного термина или каких-либо практических указаний, как
избегать ее.
104. Как и в вышеупомянутых делах, проверочная закупка в отношении заявителя была санкционирована простым административным решением органа, который позднее провел операцию.
Решение содержало очень мало информации относительно причин и целей планируемой проверочной закупки, и мероприятие
не подлежало судебному или иному независимому контролю.
Решение не требовало изложения мотивов, и применимые формальности практически отсутствовали.
105.	Европейский Суд отмечает, что в других государствах-участниках аналогичные следственные действия строго регулируются.
Большинство систем правосудия требует получения санкции
на проверочные закупки и аналогичные негласные мероприятия у судьи или прокурора. В нескольких странах, в которых суд
или прокурор не принимают участия в санкционировании, органы, принимающие решение, тем не менее, отделены от служб,
осуществляющих операцию. Как правило, полиция должна
обосновать необходимость такой меры органу, принимающему
решение...
106. Отсюда следует, что российская система, в которой проверочные закупки и оперативные эксперименты всецело относятся
к компетенции органов оперативно-розыскной деятельности,
расходится с практикой, принятой большинством государствучастников. Европейский Суд полагает, что этот недостаток отражает структурное уклонение от обеспечения гарантий против
милицейской провокации.
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107. Возвращаясь к фактам настоящего дела, Европейский Суд рассмотрит вопрос о том, учитывала ли милиция, несмотря на отсутствие системных гарантий, статус X. как информатора, и обеспечивала ли она, чтобы его поведение не переходило границу
законного внедрения и подстрекательства к совершению преступления.
108. Европейский Суд отмечает, что милиция приступила к про
верочной закупке немедленно после первого сообщения
X. относительно заявителя и в отсутствие попыток провер
ки данной информации или рассмотрения иных средств
расследования предполагаемой преступной деятельности
заявителя (виділено авт.). Напротив, в деле Банниковой (упоминавшемся выше, §69) проверочной закупке предшествовал
ряд следственных мер, в частности, суд санкционировал прослушивание телефонных разговоров, которое позволило получить веские доказательства наличия у заявительницы умысла
на сбыт конопли. В дальнейшем эти доказательства были рассмотрены в ходе открытого судебного слушания, и они имели
определенное значение для оценки Европейским Судом рассматриваемой негласной операции (см. там же). В настоящем
деле Европейский Суд полагает, что милиция не восполнила отсутствие процессуальных гарантий, а несправедливо извлекла
из него выгоду.
109. В этой связи Европейский Суд напоминает, что бремя доказы
вания возлагается на власти, которые обязаны продемонс
трировать отсутствие подстрекательства (виділено авт.), но
на практике они могут не иметь возможности исполнить эту
обязанность в отсутствие формального разрешения и контроля
негласного мероприятия...
110. В настоящем деле эта обязанность не могла быть исполнена,
поскольку поведение милиции при негласной операции не контролировалось национальными властями, и материалы дела не
содержат достаточной информации, которую мог бы оценить Европейский Суд. Он, в частности, учитывает факт, установленный
в национальном разбирательстве, что заявитель контактировал
с X. через посредника «Руслана». Несмотря на роль последнего
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в негласном мероприятии, это лицо не было допрошено в разбирательстве по делу заявителя, по-видимому, потому, что власти
не смогли установить его личность. Соответственно, важный элемент ускользнул от национальной оценки вопроса о предполагаемой провокации. Кроме того, содержание телефонных разговоров «Руслана» с X. не принималось во внимание, так как они не
были записаны. Не были записаны или иным образом зафик
сированы переговоры участников сделки, прослушанные
милицией во время проверочной закупки. Европейский Суд
учитывает необходимость санкционирования таких записей
судом. Тем не менее из материалов дела не следует, что вре
мя на проверочную закупку было недостаточным или что
существовали иные препятствия для получения подобного
разрешения, тогда как полученные таким образом доказа
тельства имели бы высокую доказательную силу для оценки
наличия у заявителя умысла на совершение преступления
(виділено авт.)
111.	Европейский Суд полагает, что неформальный и спонтанный
способ назначения и проведения проверочной закупки в настоящем деле обусловлен, в частности, вышеупомянутым отсутствием адекватного регулирования указанных негласных
мероприятий. С одной стороны, уклонение законодателя от
установления условий применения данного вида оперативнорозыскных мер не исключило возможности злоупотреблений
этим методом. С другой стороны, оно лишило власти возможности последующего исполнения их обязанности доказывания
того, что их поведение оставалось строго пассивным. С учетом
того факта, что X. ранее являлся милицейским информатором,
и отсутствия сведений о его контактах с заявителем Европей
ский Суд исходит из того, что милицейское подстрекательство
действительно имело место.
112. Наконец, Европейский Суд принимает к сведению, что национальные суды отказались от непосредственного рассмотрения
существа довода заявителя о провокации, в частности, когда
суд первой инстанции отклонил доказательства того, что X.
ранее участвовал в проверочных закупках, и отводил вопро
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сы, относящиеся к его предполагаемой наркозависимости
и судимости за сбыт наркотиков (виділено авт.) Суд кассационной инстанции не рассматривал довод заявителя о провокации вообще, несмотря на подробное и конкретное изложение
его кассационной жалобы. Отсюда следует, что довод заявителя
о подстрекательстве не был адекватно рассмотрен национальными судами.
113.	С учетом вышеизложенных соображений Европейский Суд заключает, что совокупность этих элементов умалила справедливость судебного разбирательства по делу заявителя.
(ii) Проверочная закупка в деле Золотухина
114. Прежде всего Европейский Суд отмечает, что эта проверочная закупка, как и рассмотренная выше, была назначена исключительно на том основании, что Y., предположительно частное лицо,
добровольно уведомила милицию о преступной деятельности
заявителя. Как и в рассмотренном выше деле, представление
Y. как независимого источника оказалось не соответствую
щим действительности. В судебном разбирательстве было
установлено, что она являлась информатором сотрудника
милиции, проводившего проверочную закупку в деле за
явителя, и ранее участвовала в других проверочных закуп
ках (виділено авт.)
115.	Европейский Суд также учитывает, что Y., в отличие от X. утверждала, что ранее приобретала героин у заявителя, и,
соответственно, признает, что милиция имела основания подозревать заявителя в сбыте наркотиков. Однако он напоминает о различии между частными источниками и полицейскими
информаторами ... и полагает, что эти принципы здесь применимы. С учетом статуса Y. как информатора ее привлечение
к негласной деятельности было возможно при том усло
вии, чтобы ее участие оставалось в основном пассивным
(віділено авт.)
116. Таким образом, Европейский Суд рассмотрит вопрос о том, мог
ли способ ее контактов с заявителем подстрекать его к соверше289
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нию преступления. Как и в деле Веселова, на этот вопрос нельзя
ответить, поскольку Европейский Суд не усматривает в материалах дела достаточных материалов для оценки ее поведения.
Он отмечает, что не сохранились данные о начальной стадии
операции, когда Y. по поручению и в присутствии милицио
неров позвонила заявителю и предложила продать ей нар
котики. Хотя этот телефонный звонок уже являлся частью
проверочной закупки, он не фиксировался какими-либо
средствами, что не позволяет удостовериться в том, прояв
лял ли заявитель в этот момент склонность к оказанию по
добных услуг или иным образом демонстрировал наличие
умысла на совершение преступления. Он также учитыва
ет, что милиция приступила к проверочной закупке сразу
после первого сообщения Y. по поводу заявителя и в отсут
ствие попыток проверить эту информацию или рассмотреть
иные средства расследования предполагаемой преступной
деятельности заявителя (виділено авт.)
117. Он полагает, что вышеупомянутые недостатки являлись следствием отсутствия нормативной базы, обеспечивающей гарантии
при проведении негласных мероприятий, как и в деле Веселова
(см. §104–106 настоящего Постановления), что помешало властям исполнить обязанность доказывания относительно того, что
расследование проводилось «в основном пассивно». Как и в вы
шеупомянутом деле, с учетом статуса Y. как милицейского
информатора в сочетании с отсутствием зафиксированной
информации о способах ее контактов с заявителем нельзя
исключать, что Золотухин совершил преступление вслед
ствие милицейского подстрекательства (виділено авт.)
118.	Европейский Суд также отмечает, что на всем протяжении судебного разбирательства заявитель утверждал, что подвергся
подстрекательству к совершению преступления. Соответственно, национальные суды обязаны были рассмотреть довод
о провокации, включая, в частности, мотивы назначения
операции, степень причастности милиции к преступлению и
характер подстрекательства или давления, которое оказы
валось на заявителя (виділено авт.) (см. упоминавшееся выше
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Постановление Большой Палаты по делу «Раманаускас против
Литвы», §71). Однако Европейский Суд учитывает, что эти
вопросы привлекли лишь мимолетное внимание суда пер
вой инстанции и не были рассмотрены судом кассационной
инстанции вообще, хотя были затронуты в кассационной
жалобе заявителя. Отсюда следует, что довод заявителя
о подстрекательстве не был адекватно рассмотрен нацио
нальными судами (виділено авт.)
119. Принимая во внимание вышеизложенные соображения, Европейский Суд заключает, что совокупность указанных элементов
умалила справедливость судебного разбирательства по делу заявителя.
(iii) Проверочная закупка в деле Дружинина
120.	Европейский Суд учитывает, что этот заявитель, как и двое других, утверждал, что Z., игравшая роль покупателя в проверочной
закупке по его делу, также являлась милицейским информатором. Однако в отличие от заявителей по двум другим жалобам,
он не обосновал это утверждение. Поэтому Европейский Суд будет исходить из того, что в этом деле следственные органы воспринимали Z. как частный источник.
121.	Европейский Суд также отмечает, что Z. не утверждала, что
приобретала наркотики у заявителя до проверочной закупки,
и дала об этом показания в судебном разбирательстве. Кроме
того, она сообщила, что, насколько ей известно, он не продавал наркотики другим лицам, и что она уверена в его непричастности к их производству. Смысл ее сообщения сотрудникам
милиции заключался в том, что она почти уверена, что может
склонить его к приобретению наркотиков для нее. Европейский Суд также учитывает признание милиции об отсутствии
иных сведений о заявителе до получения добровольного
сообщения Z.
122. Власти Российской Федерации полагали, что милиция ранее
имела иную информацию, уличающую заявителя, предположительно содержавшуюся в рапорте сотрудника Федеральной
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службы по контролю за оборотом наркотиков от 4 сентября
2008 г. Тем не менее Европейский Суд согласен с заявителем
в том, что данный рапорт содержал информацию, полученную
от Z., и именно так его истолковали национальные суды. Таким образом, Европейский Суд не может считать, что про
верочная закупка была назначена по иным основаниям
помимо сообщения Z. Отсюда следует, что следственные
органы не имели данных, позволявших подозревать за
явителя в сбыте наркотиков, материалы дела свидетельс
твуют о том, что они организовали проверочную закупку,
вполне сознавая, что заявитель мог продать наркотики
впервые (виділено авт.)
123.	Европейский Суд полагает, что вышеупомянутое решение не
может рассматриваться иначе как произвольное, и считает его
прямым следствием отсутствия нормативной базы, обеспечивающей гарантии при проведении негласных мероприятий
(см. §104–106 настоящего Постановления). Как и две проверочные закупки, рассмотренные ранее, она была назначена про
стым административным решением того же органа, который ее
проводил. Не фиксировалась начальная стадия операции,
когда Z. звонила заявителю по указаниям милиционеров
и в их присутствии и просила его продать ей наркотики, и их
дальнейшие телефонные разговоры также не записыва
лись. Результат данного упущения оказался таким же, как
и в двух других случаях, то есть органы власти лишились
возможности доказать наличие у заявителя умысла на со
вершение преступления (виділено авт.)
124. Что касается судебной проверки довода заявителя о под
стрекательстве, Европейский Суд отмечает, что суд первой
инстанции по сути отклонил ходатайство, не дав никакой
оценки и не изложив своих выводов по этому вопросу
(виділено авт.) Суд кассационной инстанции ограничился рассмотрением утверждения о том, что Z. ранее покупала наркотики у заявителя, что указывает на то, что умысел возник ранее.
Однако данное заключение противоречит собственным показаниям Z. в суде первой инстанции и не следует из каких-либо
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доказательств, исследованных судом первой инстанции или
судом кассационной инстанции. Следовательно, Европейский
Суд заключает, что суды страны не приняли необходимых мер
для установления того, имело ли место подстрекательство,
несмотря на их обязанность сделать это в соответствии со статьей 6 Конвенции.
125.	Европейский Суд находит, что все эти факторы необратимо
умалили справедливость разбирательства по уголовному делу
заявителя.
(iv) Краткое изложение выводов Европейского Суда
126.	Европейский Суд ранее установил, что осуждение заявителей за
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков,
было основано, главным образом, на результатах контролируемых милицией проверочных закупок. Ни в одном из этих дел
милиция не рассматривала возможность выполнения иных след
ственных мер, направленных на проверку подозрений о том,
что заявители являлись наркодилерами. При таком акценте на
результаты негласных мероприятий и их значении для исхода
уголовных разбирательств национальные власти должны были
обеспечить, чтобы способ назначения и проведения проверочных закупок исключал возможность злоупотребления властью,
в частности, провокации. В то же время Европейский Суд установил, что ответственность милиции за действия ее сотрудников
и информаторов не может быть определена, прежде всего, изза системного недостатка в виде отсутствия ясной и предсказуемой процедуры получения санкции на проверочные закупки.
Он напомнил свою прецедентную практику о том, что санкционирование проверочной закупки простым административным
решением того же органа, который осуществляет операцию,
в отсутствие независимого контроля и необходимости обосновать операцию, а также по сути без каких-либо формальностей
в принципе является неадекватным (см. §103, 106, 117 и 123 настоящего Постановления). Сравнив эту систему с практикой иных
государств-участников, Европейский Суд установил, что в боль293
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шинстве других стран проведение проверочной закупки и подобных негласных мероприятий подвергается ряду процессуальных ограничений (см. §105–106 настоящего Постановления).
Напротив, в Российской Федерации органы оперативно-розыскной деятельности могут применять инвазивные следственные
методы, которые, по-видимому, не сопровождаются структурными гарантиями против злоупотребления.
127. При обстоятельствах настоящего дела именно неудовлетворительная процедура получения санкции на проверочную закупку
сделала заявителей объектом произвольных действий милиции и умалила справедливость уголовных разбирательств по
их делам. Национальные суды, со своей стороны, уклонились от
адекватного рассмотрения довода заявителей о провокации и,
в частности, не проверили основания проверочных закупок и поведение милиции и ее информаторов в отношении заявителей.
128.	С учетом вышеизложенного Европейский Суд полагает, что уголовное разбирательство против всех троих заявителей было
несовместимо с понятием справедливого судебного разбирательства. Соответственно, имело место нарушение требований
статьи 6 Конвенции».
У справі Lagutin and others v. Russia (Лагутін та інші проти Росії,
рішення від 24.04.2014 р.) Європейский суд докладно висловив свою позицію щодо обов’язку національних судів першої інстанції провести «процесуальний тест підбурювання»: розглянути заяву про провокацію злочину
в ході змагальної процедури одночасно з розглядом кримінального обвинувачення з покладенням тягар доведення відсутності провокації злочину
на сторону обвинувачення, що не може бути зроблено без витребування
судом всіх матеріалів, що стосуються імовірно існуючої раніше «оперативної інформації», отриманої від нерозкритих джерел, що викривала підозрювану особу, до початку проведення негласних операцій і допиту секретних співробітників з приводу ранніх стадій їх впровадження, та відстороненні сторони захисту від від повної поінформованості про всі матеріали,
до яких має доступ сторона обвинувачення:
95. ...у справах, в яких відсутність розкриття матеріалів або
суперечливий характер тлумачення сторонами подій пере
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шкоджає Європейському Суду у встановленні з достатнім
ступенем визначеності того, чи зазнав заявник поліцей
ського підбурювання, вирішальне значення набуває проце
суальний аспект...
96. Крім того, Суд встановив, що визнання себе винним не звіль
няє суд першої інстанції від обов’язку розглянути тверджен
ня про підбурювання ...
97. Нарешті, Суд нагадує, що спільною рисою багатьох справ про
провокації агентів є те, що заявник позбавлений можливості висунути аргумент про підбурювання, оскільки захист не ознайомлюють із відповідними доказами, часто формальним рішенням
з посиланням на імунітет публічного інтересу, наданий певним
категоріям доказів.
98.	Суд, визнаючи, що право на справедливий судовий розгляд
кримінальної справи відповідно до статті 6 Конвенціі включає
право на розкриття всіх доказів, якими володіє сторона обвинувачення, на користь обвинуваченого і проти нього, проте визнає,
що можливі обмеження права на повністю змагальну процедуру, якщо вони строго необхідні в світлі важливого конкуруючого
публічного інтересу, такого як національна безпека, необхідність
збереження в таємниці певних поліцейських методів розслідування або захист фундаментальних прав іншої особи. Однак
справедливий судовий розгляд не може бути досягнутий, якщо
складності, заподіяні обвинуваченому обмеженням його права,
не будуть у достатній мірі врівноважені процедурами, які застосовують судові органи...
99. Відповідно, e справах про імунітет публічного інтересу Суд
знаходив істотним розгляд процедури оцінки доводу про
підбурювання з метою забезпечення того, щоб права за
хисту адекватно захищалися, зокрема, право на змагаль
не провадження і на рівність сторін ... Процедура в таких
справах є наступною: матеріал імунітету публічного інте
ресу надається головуючому судді в рамках процедури ex
parte, і суддя вирішує питання про те, чи корисний конфі
денційний матеріал для захисту, зокрема, з метою обґрун
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тування доводу про підбурювання, що може зумовити рі
шення про його розкриття. Суд вважав, що, якщо питання
про підбурювання вирішується суддею в першій інстанції,
який також вирішує питання щодо винуватості чи неви
нуватості обвинуваченого, то це занадто тісно пов’язане
з суттю кримінальних обвинувачень, щоб відсторонити
захист від повної поінформованості про всі матеріали, до
яких має доступ сторона обвинувачення ... Надалі Суд роз
глянув (головним чином, в контексті 4 статті 5 Конвенції, але
також статті 6 Конвенції) можливість залучення спеціальних
адвокатів для врівноваження процесуальної несправедли
вості, викликаної відсутністю повного розкриття в справах
про національну безпеку, і вирішив, що подібний підхід
здатний применшувати рівність сторін в залежності від
значення нерозкритого матеріалу для результату судового
розгляду...
100. ...Навіть якщо спірна інформація не відноситься до кримінальної
справи і не була прийнята в якості доказу, обов’язок суду з розгляду доводу про підбурювання і забезпеченню загальної справедливості судового розгляду вимагає, щоб вся належна інформація, особливо та, що стосується підозр з приводу попередньої
поведінки заявника, була відкрито викладена в суді першої інстанції або перевірена в змагальній процедурі...
101. З тих же причин Європейський Суд зазвичай вимагає, щоб секретні співробітники й інші свідки, які можуть давати свідчення
з питання підбурювання, були заслухані у судовому засіданні
і могли бути допитані стороною захисту або, принаймні, повинні
бути наведені докладні мотиви ухилення від цього...
...Оцінка фактів та матеріально-правової тест підбурювання
109. ...у цій справі Уряд Російської Федерації стверджував, що перевірочні закупівлі були призначені на підставі «оперативної інформації», отриманої від нерозкритих джерел. Ні пояснення
Уряд Російської Федерації, ні матеріали кримінальних справ,
надані Суду, не містять додаткових даних, які допомогли
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б Суду упевнитися в наявності подібної інформації, її зміст
і значення для проведення перевірочних закупівель. Заяв
ники, зі свого боку, оскаржували існування такої інформації
на всьому протязі розгляду на рівні країни і в Суді.
110. Лише у справі Семенова Уряд спробував викласти мотиви
проведення негласної операції проти заявника. Він зазначив
в своїх поясненнях, що перевірочна закупка була призначе
на на підставі інформації, отриманої в результаті прослухо
вування телефонних розмов заявника. У той же час Суд не
може погодитися з цим поясненням унаслідок відсутності
подробиць змісту інформації імовірно викривального ха
рактеру та підтверджуючих документів... У зв’язку з цим Суд
буде виходити з того, що причини негласної операції у справі
Семенова залишаються неясними, як і в справах чотирьох
інших заявників.
111.	Суд вважає, що на підставі наданих йому матеріалів, які містять
достовірних версій первісної фази перевірочних закупок, він
не може визначити, чи мали органи влади достатні підстави для
призначення негласних операцій, і чи чинили секретні співробітники тиск на заявників для примусу до вчинення ними цих злочинів. Відповідно, Суд не може встановити, чи були заявники
жертвами підбурювання, як вони це стверджують.
...Процесуальний тест підбурювання
112. Оскільки матеріально-правовий тест не дозволяє прийти до
певного висновку через відсутність фактичної інформації, Європейський Суд використовує процесуальний тест, за допомогою якого оцінить процедуру оцінки доводу про підбурювання національними судами... Таким чином, він перейде до
розгляду питання про те, чи могли заявники висунути ар
гумент про підбурюванні у внутрішньодержавному роз
гляді, і оцінити спосіб розгляду національними судами
його доводи...
114.	Суд почне свою оцінку внутрішньодержавної процедури із зауваження про те, що засудження заявників було повністю або
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головним чином засноване на доказах, одержаних в резуль
таті проведення контрольованих міліцією перевірочних
закупок наркотиків. Він також зауважує, що злочини, за які
були засуджені заявники, супроводжувалися безпосеред
ньою участю негласних співробітників або інформаторів.
115.	Суд нагадує, що перевірочним закупкам і подібним слідчим методам в цілому супроводжує загроза підбурювання до злочину
з боку міліції, якщо відсутні тверді процесуальні гарантії. ...
116. Беручи до уваги значимість негласних операцій для результату
кримінальних розглядів і високий ризик провокації, національні суди повинні були переконатися в тому, що порядок призначення і проведення перевірочних закупок виключав можливість
зловживання владою, зокрема, шляхом підбурювання.
118. У цій справі суди першої інстанції, зіштовхнувшись з пере
конливим і навіть доказовим твердженням про те, що не
гласні співробітники міліції і інформатори не діяли пасивно,
повинні були розглянути питання про те, чи є результати
перевірочних закупівель допустимими доказами, зокре
ма, перевірити, чи не затьмарені вони підбурюванням.
Витлумачена у світлі прецедентної практики Суду, ця вимога
передбачає обов’язок встановити в змагальному розгляді
мотиви призначення операції, ступінь причетності міліції
до злочину і характер підбурювання або тиску, якому під
дався заявник...
...
120.	Суд нагадує, що для ефективного розгляду доводу про підбурювання суду першої інстанції слід вжити необхідних заходів
для встановлення істини у справі, маючи на увазі, що тягар
доведення покладається на сторону обвинувачення, яка
повинна довести відсутність підбурювання... Це перед
бачає завдання визначення того, який матеріал повинен
бути залучений до справи з метою розгляду доводу про під
бурювання...
121. У всіх цих кримінальних справах, в яких ФСКН (Федераль
на служба з контролю за наркотиками — прим. авт.) поси
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лалась на секретну інформацію з нерозкритих джерел, що
викривала заявників у збуті наркотиків, було обов’язком на
ціональних судів встановити наявність такої інформації до
першого контакту між негласним співробітником і підозрю
ваним, оцінити зміст цієї інформації і вирішити, чи повинна
вона бути розкрита захистові. За обставин справжніх справ
аргумент про підбурювання не міг бути розглянутий без
витребування всіх матеріалів, що стосуються імовірно існу
ючої раніше «оперативної інформації», що викривала заяв
ників, до негласних операцій і допиту секретних співробіт
ників з приводу ранніх стадій їх впровадження. Однак суди
не намагалися перевірити твердження ФСКН і прийняли її непідтверджені заяви про те, що були достатні підстави підозрювати
заявників. Суди відхилили довід про підбурювання в порушення
їхніх процесуальних зобов’язань, що випливають з прецедентної
практики Суду...
122. У таких справах, як ці, вирішення доводу про підбурювання
невіддільне від питання винності підсудного, і ухилення від
його розгляду непоправно компрометувало результат судових розглядів у справах заявників. Воно також не відповідало
фундаментальним гарантіям справедливого судового розгляду,
зокрема, принципам змагальності та рівності сторін. Суди не
забезпечили виконання стороною обвинувачення тягаря доведення відсутності підбурювання і тим самим неналежним чином
поклали тягар подання доказів підбурювання на заявників. Оскільки «оперативна інформація» не розкривалась, заявники не
могли оскаржити її зміст і належність, і цей тягар було неможливо виконати. Отже, заявники були поставлені в несприятливе
становище по відношенню до сторони обвинувачення за відсутності врівноважуючих чинників, які б відновлювали рівність
сторін і забезпечували загальну справедливість кримінальних
процедур.
123. З урахуванням згадуваних вище факторів Суд вважає, що у всіх
п’яти справах суди першої інстанції не виконали обов’язки щодо
ефективного розгляду доводів про підбурювання.
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124. У контексті доводу про підбурювання Суд дійшов висновку,
що у всіх справах заявників національні суди не вжили заходів
з перевірки змісту оперативних справ, що імовірно викривали
їх у збуті наркотиків... Вони не встановили мотивів ухвален
ня рішення про застосування негласних заходів, ступінь
причетності міліції до скоєння злочину і характер будьякого підбурювання або тиску, якому піддалися заявники.
З урахуванням вищевикладеного Суд робить висновок, що на
ціональні суди не виконали свій обов’язок щодо прийнят
тя до уваги всіх можливих матеріалів, що підкріплюють
аргумент про підбурювання. Цей недолік позбавив суди
можливості проведення ефективної судової перевірки пе
ревірочних закупок...
125. Відповідно, мало місце порушення статті 6 Конвенції щодо всіх
п’ятьох заявників.»
Таблиця рішень Європейського суду з прав людини
Назва в тексті

Повна назва справи
(англійська/українська), джерело

Транслітерація імен

1

2

3

Al-Khawaja and Tahery v. The United Kingdom, nos. 26766/05
Al-Khawaja
and 22228/06,
and Tahery
v. The United Kingdom Аль-Кавайя і Тахері проти Великобританії, рішення від
20.01.2009
Allan v. the United Kingdom, no. 48539/99, §42,
Allan
ECHR 2002-IX
v. The United Kingdom
Аллан проти Великобританії, рішення від 05.11.2002
Asch v. Austria

Atlan
v. the United Kingdom
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Asch v. Austria, no. 12398/86, 26 April 1991
Еш проти Австрії, рішення від 26.04.1991
Atlan v. the United Kingdom, no. 36533/97, 19 June 2001
Атлан проти Великобританії, рішення від 19.06.2001 р.

Аль-Кавайя і Тахері

Аллан

Еш

Атлан
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1

2

3

Balitskiy v. Ukraine, no. 12793/03, 3 November 2011
Balitskiy v. Ukraine

Балицький
Балицький проти України, рішення від 03.11.2011 р.
Bannikova v. Russia, no. 18757/06, of 4 November 2010

Bannikova v. Russia

Баннікова
Баннікова проти Росії, рішення від 04.11.2010

Barberá, Messegué
and Jabardo v. Spain

Barberá, Messegué and Jabardo v. Spain,
no. 10590/83, 6 December 1988
Барбера, Мессег та Джабардо проти Іспанії,
рішення від 06.12.1988

Барбера,
Мессег та Джабардо

Belashev v. Russia, no. 28617/03 04.12.2008
Belashev v. Russia

Бєлашев
Белашев против России, рішення від 04.12.2008
Bönisch v. Austria, no. 8658/79, 6 May 1985, Series A no. 92

Bönisch v. Austria

Боніш
Боніш проти Австрії, рішення від 06.05.1985
Bortnik v. Ukraine, no. 39582/04, 27 January 2011

Bortnik v. Ukraine

Бортнік
Бортнік проти України, рішення від 27.01.2011 р

Brandstetter v. Austria

Brandstetter v. Austria, no. 11170/84; 12876/87; 13468/87,
28 August 1991, Series A no. 211

Брандстеттер

Брандстеттер проти Австрії, рішення від 28.08.1991

Constantin
and Stoian v. Romania

Constantin and Stoian v. Romania,
nos. 23782/06 and 46629/06, 29 September 2009

Константин та Стоян

Константин та Стоян проти Румунії, рішення від 29.09.2009

Delta v. France

Delta v. France, no. 11444/85, 19 December 1990,
Series A no. 191

Дельта

Дельта проти Франції, рішення від 19 грудня 1990 р.
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1
Edwards and Lewis
v. the United Kingdom

Fatullayev
v. Azerbaijan

Gafgen v. Germany

Gómez de Liaño
Y Botella v. Spain

Gorraiz Lizarraga
and Others v. Spain

Grädinar v. Moldova

2
Edwards and Lewis v. the United Kingdom,
nos. 39647/98 and 40461/98, 27 October 2004
Едвардс і Льюіс проти Сполученого Королівства,
рішення від 27.10.2004
Fatullayev v. Azerbaijan, no. 40984/07, 22 April 2010
Фатуллаєв проти Азербайджану, рішення від 22.04.2010
Gafgen v. Germany [GC], no. 22978/05, 01.06.2010
Гефген проти Німеччини, рішення від 01.06.2010
Gómez de Liaño Y Botella v. Spain, no. 1369/04, 22.07.2008
Гомес де Ліано І Вотела, рішення від 22.07.2008
Gorraiz Lizarraga and Others v. Spain, no. 62543/00,
27 April 2004
Горрайц Лизаррага та інші проти Іспанії,
рішення від 27.04.2004
Grädinar v. Moldova, no. 7170/02, 8 April 2008
Градінар проти Молдови, рішення від 08.04.2008

3

Едвардс і Льюіс

Фатуллаєв

Гефген

Гомес де Ліано І Вотела

Горрайц Лизаррага

Градінар

Gregacevic v. Croatia, no. 58331/09, 10.07.2011
Gregacevic v. Croatia

Грегачевич
Грегачевич проти Хорватії, від 10.07.2011
Jalloh v. Germany [GC], no. 54810/00, 11.07.2006

Jalloh v. Germany

Ялох
Ялох проти Німеччини, рішення від 1.07.2006

Jasper
v. the United Kingdom
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Jasper v. the United Kingdom [GC], no. 27052/95,
16 February 2000, ECHR 2000-II
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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 ви
сновком справу, в якій є підстави для звільнення обвинуваченої особи від
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кримінальної відповідальності внаслідок добровільної видачі нею заборонених предметів не є метою органів досудового розслідування, 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
поліцейським.

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 поставити питання про звільнення від кримінальної від309
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повідальності 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 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 року
заклади охорони здоров’я України перейшли на міжнародну статистичну
класифікацію хвороб, за десятим переглядом (редакцією) якої (МКХ-10)
психічні розлади та розлади поведінки, пов’язані із вживанням психоактивних 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».
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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 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 під
ґрунтям 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 з’ясування 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 надход311
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ження 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 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, включаючи 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 Інформаційного листа про замісну підтримувальну терапію
із застосуванням (Додаток до Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю, затверджений наказом МОЗ України від 27.03.2012 № 200, зі змін. від 27.03.2013 № 238) суть ЗПТ полягає
у щоденному довготривалому прийомі замісного препарату для лікування порушень, пов’язаних з уживанням екстракту макової соломки, героїну або інших опіоїдів.
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ЗПТ — це довгострокове застосування постійних доз замісного препарату — лікарського засобу, що має властивості оплатного агоніста,
у комплексному лікуванні залежності від опіоїдів. Наразі ЗПТ є частиною
комплексного лікування, коли вирішується не тільки проблема залежності, а й інші медичні, психологічні та соціальні проблеми хворого, і має
на меті не допустити розвиток у хворого синдрому відміни, підтримувати
у хворого стабільний стан фізичного комфорту та стримувати потяг до нелегальних опіоїдів.
Таким чином, ЗПТ, є спеціальним видом лікування хворих на залежність 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).
Процедура прийому особи до програми ЗПТ є досить складною
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.
Внаслідок обмеженості кількості лікувальних препаратів ЗПТ існують ліміти (квоти) кількості пацієнтів на кожному кабінеті (сайті) ЗПТ. Тому
включення особи до ЗПТ здійснюється на підставі її звернення в порядку
черговості подання звернень, а за наявності хоча б одного із наступних
спеціальних станів: (для пацієнтів молодше 18 років, на підставі звернення батьків), Позачергове призначення ЗПТ здійснюється за наявності не
менше одного із таких станів: ВІЛ-інфекція, туберкульоз, вагітність, гепа313
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тити В, С, септичні стани, онкологічні захворювання. Як виняток, лікування ЗПТ може бути призначено особі молодше 18 років, за наявності у неї
таких станів, за зверненням її батьків або інших законних представників.
Після встановлення лікарем-наркологом діагнозу залежності від опіоїдів
спеціальна комісія приймає рішення про початок ЗПТ, мінімальну і максимальну дозу препарату та термін його застосування.
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ДОДАТОК 1
Справа № 206/3379/18
(http://reyestr.court.gov.ua/Review/85687942)
Провадження № 1-кп/206/88/19
Самарський районний суд
міста Дніпропетровська
ВИРОК
Іменем України
«15» листопада 2019 р. Самарський районний судом м. Дніпропетровська у складі:
головуючого судді Поштаренко О. В.;
за участю секретаря Бубісь А. В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро
кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018040700000274 від 14.03.2018 за
обвинуваченням:
ОСОБА_1, ...:
у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2
ст. 307 КК України, —
за участю сторін кримінального провадження:
...
захисника — адвоката Несінова О. М., —
ВСТАНОВИВ:
Органами досудового розслідування обвинувачена ОСОБА_1, обвинувачується в тому, що будучи раніше судимою за злочини у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
та особою яку притягнуто до кримінальної відповідальності за злочин передбачений ч. 2 ст. 307 КК України у зв’язку з чим, до Самарського район317
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ного суду скеровано обвинувальний акт для розгляду по суті, на шлях
виправлення не стала, належних висновків для себе не зробила та повторно вчинила умисний злочин у сфері незаконного обігу наркотичних
засобів. Так, у невстановлені слідством час, у невстановленому слідством місці, при невстановлених слідством обставинах у ОСОБА_1 виник
злочинний умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання
з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу у великих
розмірах та збут особливо небезпечного наркотичного засобу «опій ацетильований», невизначеному колу осіб, з числа наркозалежних, з метою
отримання прибутку
...
Обвинувачена ОСОБА_1 відмовилась надавати покази, відповід
но до ст. 63 Конституції України. Статтею 7 КПК України закріплені загальні засади кримінального провадження, серед яких є верховенство права,
презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини. ...
Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_5, яка є матір’ю
обвинуваченої ОСОБА_1 суду показала, що їй відомо в чому обвинувачується її донька. Разом з тим зазначила, що вона є інвалідом та проживає
разом з донькою ОСОБА_1 та онукою в квартирі за адресою: АДРЕСА_1.
Вказана квартира знаходиться у двох поверховому будинку, гуртожиткового типу, в якому є один під’їзд, коридор з відведеними кімнатами, кухня
та ванна, яка знаходиться окремо. Коридор та квартира зачиняються на
ключ. Кімната в якій вони проживають поділена на дві частини стіною та
шторами, в одній проживає вона з онукою, а в іншій ОСОБА_1.
Іншими кімнатами, які знаходяться на їх поверсі не користується,
оскільки вони зайняті, двері на кухню завжди відкриті. Кімнату де вона
проживає залишає інколи, а саме коли виходить на свіже повітря. 7 березня 2018 року, в квартирі де вона мешкає разом з донькою та онукою,
співробітниками поліції був проведений обшук, після якого її доньку арештували та відвезли до райвідділу поліції. В цей день, до них приходив
тільки ОСОБА_7, який є хрещеником колишнього співмешканця її доньки
ОСОБА_8. З ОСОБА_7 в них були дружні стосунки до них у гості він приходив з дитячих років. В той день, ОСОБА_7 був в них дома приблизно на
протязі години. За цей час він ходив до магазину за продуктами харчування за її проханням, на що вона надала йому кошти. Весь цей час, вона
знаходилась в кімнаті з донькою, онукою та останнім, один раз відлуча318
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лася до туалету. Вона не бачила, щоб ОСОБА_7, приносив до них додому
наркотики або навпаки брав з їх будинку, однак їй не відомо чи міг останній покласти наркотики до їх холодильнику. Розмов щодо наркотиків
ОСОБА_7 ніколи не починав. Окрім того зазначила, що також не бачила
щоб її донька, варила, продавала чи вживала наркотичні засоби. Крім того, зазначила, що наркотичні засоби бачила вперше під час обшуку, коли
співробітники поліції виносили їх пакеті, а саме рідину коричневого кольору. Після чого співробітник поліції (чоловік), сказав що потрібно підписати якийсь документ та останній разом з ОСОБА_1 поїхали до райвідділу.
Приблизно о 18 год. 00 хв. до них додому приїхали співробітники поліції,
з ними приїхала її донька та якісь люди в цивільному одязі, приблизно п’ять–сім чоловік, та молода жінка, які їй не представились. Останні
сказали, щоб вона з онукою вийшли з кімнати, аби не заважати їм. Вона
пішла на кухню, а ОСОБА_1 залишилася в кімнаті. На кухні вона з онукою знаходилась приблизно одну годину, та не бачила, що відбувалося
в кімнаті. Потім, коли зайшла до кімнати, побачила, що всі речі перевернуті. Співробітники поліції її не допитували та ніяких документів вона не
підписувала. Після чого ОСОБА_1 їй сказала, що в кімнаті співробітники
поліції проводили обшук, шукали наркотичні засоби, які знайшли в холодильнику в пакеті.
...Не конфліктна людина, останнім часом в їх квартирі мешкав
ОСОБА_11, який є батьком її онуки. Останній проживав з ОСОБА_1 на протязі 5 років в їх квартирі. Під час обшуку останній не проживав з її донькою, але в нього були ключі від квартири. З ОСОБА_11 в неї були погані
відносини та конфлікти із-за наркотичних засобів. Останній наркотики в її
присутності не вживав, однак вона його в цьому підозрювала, оскільки
він поводив себе, як наркоман та друзі в нього були такі самі, про це вона
казала доньці неодноразово. ОСОБА_11 проживав з ними, до нього кожного дня приходили друзі, хто саме їй не відомо, оскільки до квартири
вони не заходили. З цього приводу в них постійно виникали сварки. Після
того, як ОСОБА_11 заарештували за наркотичні засоби у їх квартирі, до
них додому продовжували приходити невідомі їй люди та питати останнього, але на даний час ніхто не приходить. Обшук у квартирі був перший
раз, коли заарештували ОСОБА_11, після чого був ще один обшук, і звідки
з’явилися наркотичні засоби їй не відомо. Наркотичні засоби, які були вилучені співробітниками поліції, не її. Холодильник вона відчиняла іноді,
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коли готувала їжу, але їй допомагали приносити продукти, холодильником користувалися і вона, і ОСОБА_11, коли приходив до них. Відчиняла
холодильник вона кожного дня, але не перевіряла, що саме знаходиться
в ньому.
...
Допитаний у судовому засіданні з дотриманням вимог ч. 2 ст. 256
КПК України легендований свідок ОСОБА_3, який був залучений для
проведення негласних слідчих дій, суду показав, що до кримінальної
відповідальності раніше не притягався. Разом з тим зазначив, що знайомий ОСОБА_1 приблизно з вересня 2017 року. Остання продавала наркотичні речовини, а саме «ширку», яку він у неї купував. Окрім того, вказав
що виявив бажання зробити закупку наркотичних речовин у ОСОБА_1, яка
відбулася 7 березня 2018 року . Провести вказану закупку його запросив
оперуповноважений при раптовій зустрічі за місяць до закупки. Після того
через деякий час він подзвонив до ОСОБА_1 та домовився придбати наркотики. В день закупки, він разом зі слідчим, двома оперуповноваженими та двома понятими знаходились по АДРЕСА_9. В якості понятих було
запрошено двох чоловіків, приблизно 30–35 років, з якими він раніше не
був знайомий. Одягнутий в той день був у спортивну теплу кофту, джинси,
шапку спортивну та кросівки.
Перед закупкою в присутності понятих його оглянув слідчий та чоловік на ім’я ОСОБА_24 останні поверхнево прощупували одяг, одягнутий
на ньому та видали йому мічені гроші, а саме 4 купюри по 50 гривень, які
по мітили при ньому біля автівки, також йому видали чистий медичний
шприц, відеокамеру та мікрофон, які одягли на нього та перевірили запис,
потім нажали кнопку фіксації, і він пішов на здійснення закупки до будинку ОСОБА_1 разом з понятими. Поняті стояли біля кута будинку, де мешкала ОСОБА_1 Вказаний будинок двоповерховий, двері у під’їзді завжди
відкриті, хоча на них є кодовий замок. Квартира № 5, де мешкає остання,
(малосімейка), розташована на першому поверсі з правої сторони, двері
у вказаній квартирі дерев’яні, туалет та кухня у вказаному будинку перебувають у загальному користуванні. Коли зайшов до квартири ОСОБА_1,
остання йому видала п’ятикубовий шприц, заповнений на 2 «куба» з ширкою коричневого кольору, він віддав їй 200 гривень, які йому видали співробітники поліції, після чого він пішов. В квартирі у останньої він перебував на протязі п’яти хвилин. Вийшовши з під’їзду після закупки, він показав
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понятим шприц та вони разом направились до автіки біло-синього кольору, припарковної біля будинку АДРЕСА_9, де перебували співробітники
поліції. Останнім видав шприц з наркотиками, після чого співробітники
поліції виключили камеру, мікрофон, одягнутий на ньому, та склали протокол. Відеозапис з закупки йому не показували. Через деякий час після
закупки, слідчий його неодноразово викликав для допиту до райвідділу
поліції. Окрім того зазначив, що ОСОБА_1 просила вживати наркотики
в неї вдома, а саме в її кімнаті, щоб ніхто не бачив, вона і сама там вживала
наркотики. За його участю було проведено п’ять закупок наркотичних речовин, одна з яких була проведена у ОСОБА_11 за тією ж адресою, де мешкає ОСОБА_1, де у останнього він купив два «кубики» «ширки». Проводили
вказану закупку ті самі оперативні співробітники поліції, які проводили
закупку у ОСОБА_1.
...
Допитаний в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_32 суду
показав, що працює в УПН ГУНП в Дніпропетровській області, оперуповноваженим. В березні місяці 2018 року приймав участь в обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1, а саме за адресою: АДРЕСА_1. Участь приймав
в якості оперуповноваженого, на підставі доручення, складеного письмово. На початку обшуку ОСОБА_1 була разом з ними, коли вони з іншими
співробітниками поліції та понятими заходили до квартири. Під час обшуку було знайдено декілька шприців з рідиною коричневого кольору,
різною ємністю. В кімнаті під час обшуку були бабуся та дитина, але точно
не пам’ятає, оскільки пройшло багато часу. ОСОБА_1 в ході обшуку нібито
ніяких емоцій не виражала, чи заперечень. Закупка у ОСОБА_1 була того ж
дня, що і обшук.
Між закупкою та обшуком минуло декілька годин. Раніше з ОСОБА_1
був знайомий, оскільки в її квартирі вже проводилася раніше оперативна
закупка та обшук в 2018 році щодо її чоловіка ОСОБА_11. Вказане кримінальне провадження перебуває на розгляді в суді відносно ОСОБА_11.
Перша закупка та обшук виданий на ОСОБА_11, на момент другого обшуку
останній перебував в СІЗО, тому потім було проведено закупку та обшук у
ОСОБА_1. Разом з тим зазначив, що в ході обшуку були присутні п’ять співробітників поліції, а саме ОСОБА_4, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_35 та
слідчий ОСОБА_53, і він, а також поняті, яких запросив ОСОБА_40. Прізвища понятих не пам’ятає, на проведення обшуку прийшли разом з поняти321
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ми, останніх запросили на вулиці. Відеозйомка, фотофіксація проводилася,
камерою на телефон слідчої ОСОБА_4. Перед обшуком ОСОБА_4 викликала ОСОБА_1 для допиту по справі ОСОБА_11, у Самарський ВП ДВП ГУНП
в Дніпропетровській області, після допиту вони поїхали проводити обшук, в тому складі, в якому він зазначив. Коли приїхали проводити обшук,
ОСОБА_1 відчиняла двері. Тамбур був зачинений, а квартира не пам’ятає
точно, була відчинена чи зачинена. В коридорі була оголошена ухвала
суду про проведення обшуку, а потім зайшли до квартири. Зйомка почалася перед дверима в коридорі, оголошення ухвали знімали на камеру.
Не пам’ятає чи було запропоновано ОСОБА_1 щось видати добровільно.
Слідча контролювала проведення обшуку, обшук проводився на протязі
кількох годин.
Окрім того зазначив, що приймав участь у закупці наркотичних речовин у ОСОБА_1 в якості оперуповноваженого. Закупнику з 12–13.00 годин
було перед понятими вручено помічені гроші на вулиці недалеко від будинку ОСОБА_1 . В закупці приймали участь двоє понятих, слідчий, та двоє
оперуповноважених. Один з них (понятих) був також залучений до обшуку.
Закупнику було вручено 4 купюри по 50 гривень, справжні гроші. Закупник
пішов в бік будинку обвинуваченої, потім повернувся приблизно через
20–30 хвилин та в нього був шприц з рідиною, інші учасники стояли біля
автомобіля, який був розташований від під’їзду, де мешкала ОСОБА_1, на
відстані сто метрів. Закупника на здійснення закупки у ОСОБА_1 вони привезли на їхньому автомобілі. В чому був одягнений закупник не пам’ятає.
Також зазначив, що йому особисто не поступали вказівки притягнути обвинувачену до кримінальної відповідальності.
Допитаний в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_4 суду
показала, що працює заступником начальника СВ Самарського ВП ДВП
ГУНП в Дніпропетровській області. Разом з тим зазначила, що обшук
у ОСОБА_1 проводився у зв’язку з переслідуванням особи, де здійснювалася оперативна закупка наркотичних речовин. Обшук проводився по
кримінальному провадженню № 12018040700000060, матеріали відносно
даного провадження були виділені в інше кримінальне провадження, це
було рішення прокурора. Ухвала на проведення обшуку була видана за
місцем мешкання ОСОБА_1. В обшуку приймали участь оперуповноважені
на підставі доручення. В протоколі обшуку були зазначені особи, які приймали участь у обшуку, а саме ОСОБА_1, ОСОБА_31, ОСОБА_39, ОСОБА_40,
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який є старшим оперуповноваженим та оперуповноважений ОСОБА_32.
Співробітники, які проводили обшук, були зазначені на останній сторінці протоколу обушку. Вона також приймала участь в обшуку, але обшук
проводив ОСОБА_40 Оперативні співробітники були зазначені в протоколі обшуку на останній сторінці. Проведення обшуку на відео фіксував
ОСОБА_35 чи ОСОБА_41. Чому в протокол обшуку, не включені всі учасники обшуку, не змогла пояснити.
Свідок ОСОБА_42, який був допитаний в судовому засіданні,
суду показав, що працює УПН ГУНП в Дніпропетровській області, оперуповноваженим. До ОСОБА_1 неприязних відносин не має. Разом з тим
показав, що в першій декаді березня місяця 2018 року приймав участь
в обшуку на підставі доручення за місцем мешкання ОСОБА_1. В ході проведення обшуку приймали участь ОСОБА_41, слідча ОСОБА_4, ОСОБА_32.
Відеофіксацію обшуку проводив ОСОБА_41, але точно стверджувати не
може. Обшук було розпочато, хто перший зайшов до кімнати не пам’ятає.
Все що було знайдено під час обшуку, поняті бачили та їх (понятих) завжди
питали чи видно їм дії, які здійснювались, співробітниками поліції. Під час
обшуку в кімнаті окрім ОСОБА_1, була ще жінка, їй ніхто із співробітників
поліції не забороняв бути присутньою в кімнаті під час обшуку. Під час
обшуку ніхто з кімнати не виходив.
Перед обшуком вони запросили ОСОБА_1 до Самарського ВП ДВП
ГУНП в Дніпропетровській області, де допитали останню стосовно справи
ОСОБА_11 та запропонували їй проїхати провести обшук за її місцем мешкання. У останньої питали чи торгує вона наркотиками, і чи є в неї наркотичні засоби вдома, вона сказала, що ні. Для проведення обшуку вони
приїхали на службовому автомобілі, зачитали всім учасникам їх права на
протязі 5–10 хвилин, потім слідча пояснила суть заходу перед початком
обшуку, вказана дія було зафіксовано відеозаписом. Речові докази фотографували. Відео знімали на камеру, яка належить слідчому відділку. Вказаний обшук було легалізовано ухвалою суду.
Окрім того, зазначив, що ОСОБА_1 вже раніше попереджалась про те,
щоб вона не торгувала наркотичними речовинами, а також попереджали
останню, якщо вона буде продовжувати незаконну діяльність, в неї буде
проведена закупка. Про торгівлю останньою наркотичними засобами їм
відомо з анонімної пошти, відповідно до якої громадянин скаржився на
обвинувачену, що вона розповсюджує наркотики.
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Разом з тим, за ініціативою сторін кримінального провадження в судовому засіданні досліджено наступні докази, а саме:
...
— протоколом огляду відеозапису від 26.04.2018 (т. 1 а.п. 176–
179), відповідно до якого видно, як 07.03.2018 року «Особа»
рухається по вул. Енергетиків в напрямку вул. В. Симоненко
в м. Дніпро. При цьому відеозапис відбувається «в русі». Після
чого о 13 год. 39 хв. « ОСОБА » заходить до приміщення першого під’їзду, будинку АДРЕСА_1, далі «ОСОБА» знаходячись в приміщені під’їзду, підходить до вхідних дверей чорно кольору, де зупиняється і стукає рукою об вхідні двері та продовжує очікувати
біля них. О 13.40 годині видно як «ОСОБА» тримає у руках грошові
кошти купюрами по 50 гривень, далі вхідні двері відчиняє невідома жінка та «ОСОБА» починає рухатися по коридору загального
користування у бік квартири № 5. Після чого «ОСОБА» підходить
до квартири № 5, двері якої відчинені і за порогом знаходиться
жінка, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на ОСОБА_1.
Далі «ОСОБА» передає ОСОБА_1 грошові кошти, а остання в свою
чергу передає «ОСОБІ» медичний шприц і він опиняється в руках
«ОСОБИ». Після чого «ОСОБА» направляється у бік виходу з приміщення будинку і о 13.42 год. виходить на вулицю та пішим ходом направляється у бік вул. Енергетиків в м. Дніпро, після чого
о 13.45 годині відеозапис «МРЕС0009» закінчений.
...
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження (т. 1, а.п. 1–3),
а саме з витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, 14.03.2018 року було зареєстровано кримінальне провадження № 12018040700000274,
з фабули якого вбачається, що під час досудового розслідування кримінального провадження під № 12018040700000060 від 16.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України
було встановлено, що ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1, організувала діяльність пов’язану
з незаконним виготовленням, зберіганням та збутом наркотичних засобів
на території м. Дніпро та за місцем свого мешкання.
Натомість, як вбачається з матеріалів кримінального провадження,
а саме протоколу огляду відеозапису від 26.04.2018 (т. 1 а.п. 176–179),
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відповідно до якого видно, як 07.03.2018 року «ОСОБА» рухається по
вул. Енергетиків в напрямку вул. В. Симоненко в м. Дніпро. При цьому відеозапис відбувається «в русі». Після чого о 13 год. 39 хв. « ОСОБА » заходить
до приміщення першого під’їзду будинку АДРЕСА_1, далі «ОСОБА», знаходячись в приміщені під’їзду, підходить до вхідних дверей чорного кольору,
де зупиняється і стукає рукою у вхідні двері та продовжує очікувати біля
них. О 13.40 годині видно як «ОСОБА» тримає у руках грошові кошти купюрами по 50 гривень, далі вхідні двері відчиняє невідома жінка та «ОСОБА»
починає рухатися по коридору загального користування у бік квартири
№ 5. Після чого «ОСОБА» підходить до квартири № 5, двері якої відчинені,
і за порогом знаходиться жінка, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на ОСОБА_1. Далі «ОСОБА» передає ОСОБА_1 грошові кошти, а остання
в свою чергу передає «ОСОБІ» медичний шприц і він опиняється в руках
«ОСОБИ». Після чого «ОСОБА» направляється у бік виходу з приміщення
будинку і о 13.42 год. виходить на вулицю та пішим ходом направляється у бік вул. Енергетиків в м. Дніпро, після чого о 13.45 годині відеозапис
«МРЕС0009» закінчений.
Таким чином, станом на 07.03.2019 було виявлено обставин, що
можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення,
натомість відомості до ЄРДР було внесено лише 14.03.2018, в цей
же день було винесено постанову про виділення матеріалів досу
дового розслідування (т. 1 а.п. 9–10), на підставі подій від 07.03.2019,
а ОСОБА_1 повідомлено про підозру.
26.04.2018, внесено ще один епізод кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 307 КК України на підставі проведеного обшуку від
07.03.2018.
Враховуючи те, що оперативна закупка та обшук у обвинуваченої
ОСОБА_1 було проведено 07.03.2018, суд вважає, що дана обставина вказує на обізнаність органу досудового розслідування щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення з 07.03.2018. Натомість відомості
до ЄРДР було внесено 14.03.2018 та 26.04.2018 відповідно.
Таким чином, всі докази здобуто до 14.03.2018, і за відсутності витягу
з ЄРДР є сумнівними з точки зору здобуття їх у рамках даного криміналь
ного провадження.
З огляду на викладене, суд приходить до беззаперечного висновку
щодо порушення органом досудового слідства ч. 1 ст. 214 КПК України,
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а відповідно вказані докази визнанню недопустимими в розумінні ст. 87
КПК України.
За змістом статей 223, 237 КПК України огляд є слідчою (розшуковою)
дією, спрямованою на отримання (збирання) доказів або перевірку вже
отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, яка проводиться в межах досудового розслідування кримінального провадження.
Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами
цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння
особи, який згідно ст. 234 КПК України України проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Також ст. 233 КПК України встановлено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали
слідчого судді. Винятком з цього правила є невідкладні випадки, пов’язані
із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням
осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, в разі чого прокурор, слідчий за
погодженням із прокурором зобов’язаний невідкладно після здійснення
таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого
судді, а останній, розглядаючи таке клопотання згідно з вимогами ст. 234
КПК України, зобов’язаний перевірити, чи дійсно були наявні підстави для
проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук
або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню.
В постанові від 05.02.2019 у справі під № 236/2029/16-к ВС/ККС
зазначив, що підставою для проведення огляду місця події слугує інформація про вчинення кримінального правопорушення, зафіксована у певній
процесуальній формі, без наявності такої інформації проведення огляду
місця події не допускається. Разом з тим, у матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які дані, які могли стати підставою для проведення огляду місця події. Натомість, відомості про вчинення інкримінованого
правопорушення було внесені до ЄРДР лише після проведення обшуку та
на підставі даних, отриманих в результаті проведення такого огляду. Вказана позиція узгоджується з постановою ВС/ККС від 07.06.2018, відповідно
до якої зазначено, що підставою для проведення огляду місця події слугує
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інформація про вчинення кримінального правопорушення, зафіксована
у певній процесуальній формі. Без наявності такої інформації проведення огляду місця події не допускається. Натомість, у матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які дані, які б стали підставою для проведення огляду місця події, а відомості про вчинення кримінального
правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових роз
слідувань лише через 20 днів і на підставі даних, отриманих під час
вказаного огляду та закупки.
Крім того, відповідно до рішення ЄСПЛ заява № 4442/07, від
29.11.2018 р. «Грабовський проти України» зазначено, що складовою
прав особи в кримінальному провадженні є поінформованість про наявність у неї таких прав, (ст. 3, 6 Конвенції), натомість враховуючи викладені
обставини органом досудового розслідування вказане право було порушено.Виходячи з визначених у ч. 2 ст. 8 Закону № 2135-ХІІ обов’язкових
умов щодо мети проведення оперативно-розшукових заходів, у даному
випадку, на думку суду, легітимною метою застосованих оперативно-розшукових заходів було саме з’ясування істини. Однак, таке з’ясування відбувалось не у порушеній кримінальній справі, а до винесення постанови
про її порушення, тобто у позапроцесуальний спосіб та без дотримання
передбачених кримінально-процесуальним законом гарантії. Як вбачається з оглянутого відеозапису (т. 1 а.п. 57) у обшуку приміщення ОСОБА_1
приймають участь оперуповноважені УПН ГУНП в Дніпропетровській
області ОСОБА_48 та ОСОБА_49.
Окрім того з показів свідків ОСОБА_4, ОСОБА_48 та ОСОБА_49, встановлено, що в проведенні обшуку приймали участь, оперуповноважені
ОСОБА_41 та ОСОБА_50, і вказана обставина підтверджується дослідженим в судовому засіданні відеозаписом обшуку, однак вказані особи
в протоколі обшуку не зазначені. В матеріалах справи, міститься доручення про проведення досудового розслідування від 26.04.2018 (т. 1
а.п. 156–157), видане т.в.о. заступника начальника відділення поліції — начальника СВ Самарського ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, майором Соколом І.В. яким доручено проведення досудовового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до
ЄРДР під № 12018040700000450 від 26.04.2018, про те що в СВ Самарського
ВПД ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР під № 12018040700000274
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від 14.03.2018 за фактом незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу «опій», за ознаками ч. 2 ст. 307 КК України, співробітникам
УПН ГУНП в Дніпропетровській області спільно з заступником начальника
СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4, на підставі якого, за участю двох понятих було
проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1,
однак у зазначеному дорученні не визначено коло осіб, які мають
право на проведення слідчої дії «обшук» за вищевказаною адресою.
Окрім того, доручення про проведення досудового розслідування, було видано 26.04.2018. Таким чином, на час проведення обшуку 07.03.2018
оперуповноважені УПН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_48 та
ОСОБА_49 взагалі не мали ніяких повноважень для проведення вказаної
процесуальної дії. З огляду на викладене, протокол обшуку підлягає визнанню недопустимим доказом у зв’язку з тим, що в проведенні обшуку
взяли участь оперуповноважені УПН ГУНП в Дніпропетровській об
ласті, що є порушенням ч. 1 ст. 236 КПК України.
Крім того, відповідно до протоколу обшуку проведеного 07.03.2018,
зазначено, при освітленні ультрафіолетовою лампою рук ОСОБА_1
відобразились плями зеленого кольору, після чого були зроблені
змиви з правої та лівої руки і контрольний зразок, однак відеозапис
обшуку, вказаної обставини не містить (DVD-R диск з відеозаписом
обшуку від 07.03.2018 (00:27:15—00:27:30).
Відповідно до ст. 106 КПК України, протокол під час досудового розслідування складається слідчим або прокурором, які проводять відповідну процесуальну дію під час її проведення або безпосередньо після її
закінчення. Ухвалою від 08 лютого 2018 слідчим суддею Дніпровського
апеляційного суду надано дозвіл на проведення НСРД у вигляді аудіовідео контролю відносно ОСОБА_1 біля будинку АДРЕСА_1 та в інших
громадських місцях. Громадським місцем є частина (частини) будь-якої
будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за
запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. А відтак, квартира,
в якій проживає ОСОБА_1 та її мати, не є громадським місцем і в ній не
надавалось право здійснювати аудіо-відео запис. Як вбачається з матеріалів справи легендована «особа ОСОБА_3» йшла на конкретну адресу,
постукала в конкретні двері та відповідно провела контрольну закупку за
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конкретною адресою, якою була адреса обвинуваченої ОСОБА_1, а саме:
АДРЕСА_1.
Окрім того, протокол про проведення НСРД складений 28.03.2018 р.
тобто через 3 тижні після того як таке НСРД відбулася (07.03.2019 р.), а дозвіл на проведення НСРД (елементом дії якого є складання протоколу) за
кінчився 08.03.2019 р. Тобто, протокол складався після закінчення на
це дозволу (т. 1, а.п. 41–42) Натомість як вбачається з матеріалів справи,
контрольна закупка проводилися 07.03.2018 року, про що свідчать протокол огляду ОСОБА_3 (т. 1, а.п. 36–39, а.п. 39–40), а протокол про результати
контролю за вчиненням злочину — оперативної закупки складено лише
04.04.2018 року (т. 1, а.п. 43–46), тобто на 28 день після проведення
вказаної дії, що є недопустимим в розумінні ст. 252 КПК України.
В Обвинувальному акті стверджується що 07.03.2018 р. у ОСОБА_1 проведена оперативна закупка та обшук, при яких вилучались певні речі
(«опій ацетельований» та ін.). Сторона обвинувачення, в судовому засіданні не довела яким чином могли вилучатися зазначені речі та направлятися на експертизу, яка була проведена 13.03.2018 р., за умови, що відповідні
протоколи складалися лише через три-чотири тижні.
Відповідно до позиції, викладеній у постанові ВС/ККС справа
№ 751/7177/14 від 21.03.2018, якщо в результаті негласно слідчої дії виявлено ознаки злочину, який не розслідується у даному кримінальному
провадженні, та отримана інформація може бути використана тільки на
підставі ухвали слідчого судді. Зазначеної ухвали матеріали кримінального провадження не містять. Відповідно до рішення по справі «Пантелеєнко проти України», Європейський суд з прав людини підкреслює, що
вираз «відповідно до закону» значною мірою покладає на національне
законодавство і державу обов’язок дотримання матеріальних і процесуальних норм. В рішенні по справі «Гефген проти Німеччини» Європейський суд з прав людини для описання доказів, отриманих із порушенням
встановленого порядку, сформував доктрину «плодів отруєного дерева»,
відповідно до якої якщо джерело доказів є неналежним, то всі докази, отримані з його допомогою, будуть такими ж. За таких підстав суд приходить до висновку про визнання недопустимими й докази, які є похідними,
зокрема, й висновки судових експертиз наркотичних засобів, пси
хотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів під № 1/8.6/1244 від
16.04.2018 (т. 1., а.п. 119–123), висновок судової експертизи спеціаль
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них хімічних речовин № 1/8.14/1247 від 02.04.2018 року, з ілюстрова
ною таблицею до нього (т. 1., а.п. 101–105), протокол огляду відеоза
пису від 26.04.2018 (т. 1 а.п. 176–179), протокол огляду від 07.03.2018
(т. 1 а.п. 36–38), протокол огляду від 07.03.2018 (т. 1 а.п. 39–40), вис
новок експерта № 1/8.6/1109 від 13.03.2019 (т. 1 а.п. 69–71). Принцип
верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини (далі ЄСПЛ) (ст. 8
Конституції України, ст. 8 КПК України.
Наявність державного інтересу не можна використовувати в якості
обґрунтування щодо використання доказів, отриманих в результаті поліцейської провокації, оскільки застосування таких доказів наражає обвинуваченого на ризик остаточно позбавитись справедливого судового розгляду із самого початку; внутрішньодержавне законодавство не повинно
дозволяти використання доказів, отриманих в результаті підбурювання
з боку державних агентів. В іншому випадку таке законодавство не відповідає принципу «справедливого судочинства» (рішення ЄСПЛ у справах
«Тейксейра де Кастро проти Португалії» від 9 червня 1998 року, «Худобін
проти Російської Федерації» від 26 жовтня 2006 року, «Раманаускас проти Литви» від 5 лютого 2008 року). У постанові від 6 березня 2018 року
(справа № 727/6661/15-к) Верховний Суд відмітив, що відповідно до вимог
ЄСПЛ для відмежування провокації від допустимої поведінки правоохоронних органів є низка критеріїв. ...
Як вбачається з показів свідка ОСОБА_5 07.03.2019 року до них
приходив тільки ОСОБА_7, який є хрещеником колишнього співмешканця її доньки ОСОБА_8. З ОСОБА_7 в них були дружні стосунки до них
у гості він приходив з дитячих років. Враховуючи викладене та думку
самої обвинуваченої сторона захисту наполягала на тій обставині, що
саме ОСОБА_7 був тією особою, яка купила 07.03.2019 року наркотичні
засоби у ОСОБА_1 Усіх цих обставин як кожної окремо, так і у сукупності достатньо для обґрунтованого висновку, що дії працівників правоохоронних органів у даному кримінальному провадженні вийшли за
межі пасивного розслідування, та як вони не «приєдналися» до злочину,
який особа вже почала здійснювати без будь-якої участі з їхнього боку,
а своїми навмисними діями спровокували обвинувачену на вчинення
такого злочину. Адже дії легендованого свідка, на особі якого наполягає
сторона захисту та свідок ОСОБА_5 та вказівки працівників правоохо330

Додаток 1

ронних органів не обмежувалися пасивним розслідуванням, а з метою
порушення кримінального провадження, встановлення злочину, збирання доказів були спрямовані на схиляння ОСОБА_1 до вчинення саме
кримінального злочину, і без таких дій працівників правоохоронних органів та заявника злочин вчинений би не був. В даному випадку жодних
беззаперечних, належних та допустимих доказів на це стороною обвинувачення не надано.
Окрім того, суд зазначає, що інші доводи сторони захисту, не приймає їх до уваги, оскільки вказані доводи не є суттєвими та не підлягають
покладенню в основу вироку. Відповідності до ст. 370 КПК судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об’єктивно з’ясованих
обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового
розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 цього Кодексу. Згідно
зі змістом ст. 92 КПК обов’язок доказування покладений на проку
рора. Саме сторона обвинувачення повинна доводити винуватість
особи поза розумним сумнівом, чого в даному кримінальному
провадженні зроблено не було. У цій справі суд першої інстанції
зі свого боку забезпечив сторонам усі можливості для реалізації
своїх прав у судовому засіданні в рамках кримінального процесу
ального закону.
...
Враховуючи вищевикладене, оцінюючи в сукупності всі досліджені
під час судового розгляду докази з точки зору належності, допустимості,
достатності та взаємозв’язку, і, приймаючи до уваги, що інших доказів, які
б беззаперечно, без сумніву доводили вину обвинуваченої у вчиненні
кримінального правопорушення, яке їй інкриміноване, стороною обвинувачення надано не було, суд вважає, що пред’явлене ОСОБА_1 обвинувачення не доведено в судовому засіданні, а усі припущення й сумніви
слід тлумачити на її користь. Суд приходить до висновку, що в судовому слідстві не доведено вчинення ОСОБА_1 злочину передбаченого ч. 2
ст. 307 КК України, а отже вона підлягає виправданню на підставі п. 2 ч. 1
ст. 373 КПК України.
...
На підставі викладеного, керуючись ст. 370, ч.ч. 1, 2 ст. 371, ст.ст. 373,
374, 100 КПК України, суд, —
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УХВАЛИВ:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати невинуватою, за обвинуваченням
у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК
України та виправдати на підставі п. 2 ч. 1 ст. 373 КПК України у зв’язку з недоведеністю вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення.
...
Суддя
О. В. Поштаренко
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ДОДАТОК 2
Справа № 643/10749/14-к
(http://reyestr.court.gov.ua/Review/83165999)
Провадження № 1-кп/643/32/19
Московський районний суд
міста Харкова
ВИРОК
Іменем України
22.07.2019 Московський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого — Поліщук Т. В.
...
захисника — Максименка О. В.,
...
розглянувши в залі суду в м. Харкові у відкритому судовому засіданні
кримінальне провадження № 12014220000000089 від 19.02.2014 за обвинуваченням,
ОСОБА_1, ...
у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК
України, —
ВСТАНОВИВ:
Органом досудового розслідування ОСОБА_1, обвинувачується в тому, що у невстановленому місті, у невстановлений час, при невстановлених
в ході досудового слідства обставинах ОСОБА_1 незаконно, маючи умисел
на незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, придбав
особливо небезпечний наркотичний засіб каннабіс, який став незаконно
зберігати з метою збуту.
ОСОБА_1 маючи умисел, спрямований на незаконне придбання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, а також збут особ333

Додатки

ливо небезпечних наркотичних засобів 26.03.2014 знаходячись на першому
поверсі третього під’їзду будинку АДРЕСА_1, з метою особистого збагачення за рахунок збуту особисто небезпечних наркотичних засобів, в ході проведення оперативної закупівлі, незаконно збув за 150 гривень ОСОБА_2
полімерний пакет з особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс.
Цього ж дня, о 23 годині неподалік від будинку № 3 по бульвару Юр’єва
в м. Харкові, ОСОБА_2 добровільно видав працівникам міліції полімерний
пакет з рослинною речовиною, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 627 від 02.04.2014, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою 1,7429 грама, в перерахунку на суху речовину масою
1,6328 грама, який йому збув за вищевказаних обставин ОСОБА_1.
Крім того, 28.05.2014 у невстановленому місті, в невстановлений час,
при невстановлених в ході досудового слідства обставинах ОСОБА_1 незаконно, з метою подальшого збуту придбав за 520 гривень у ОСОБА_3 (матеріали стосовно якого, виділені в окреме провадження) чотири полімерних пакети, в яких знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб
канабіс, який став незаконно зберігати з метою збуту.
Цього ж дня, ОСОБА_1 маючи умисел, спрямований на незаконний
збут особливо небезпечних наркотичних засобів приблизно о 11:50 годин, знаходячись неподалік від будинку № 107 по пр. Тракторобудівників
в м. Харкові, з метою особистого збагачення за рахунок збуту особисто
небезпечних наркотичних засобів, в ході проведення оперативної закупівлі, повторно незаконно збув за 720 гривень ОСОБА_2 чотири полімерних пакети, в яких знаходився особливо небезпечний наркотичний
засіб канабіс. Цього ж дня, о 12:05 годин на перехресті вул. Валентинівської і пр. Тракторобудівників в м. Харкові, ОСОБА_2 добровільно видав
працівникам міліції чотири полімерних пакети, в яких знаходилась рослинна речовина, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 89
від 29.05.2014, є особливо небезпечним наркотичним засобом-канабіс,
масою в перерахунку на суху речовину 1,71 грама, 1,39 грама, 1,36 грама,
1,35 грама, загальною масою 5,81 грама, яку йому збув за вищевказаних
обставин ОСОБА_1.
Згодом, злочинна діяльність ОСОБА_1 була припинена співробітниками міліції, якими останній був затриманий 28.05.2014 о 12:10 годині біля
будинку № 128 по пр. Тракторобудівників в м. Харкові і у нього в ході подальшого обшуку в присутності двох понятих було виявлено та вилучено
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гроші в сумі 160 гривень, які він отримав від ОСОБА_2 за збут особливо
небезпечних наркотичних засобів при вищеописаних обставинах.
Дії ОСОБА_1 органом досудового розслідування, кваліфіковані за ч. 2
ст. 307 КК України, як незаконне придбання та зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів з метою збуту, а також незаконний збут
особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинений повторно.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою вину у скоєнні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 307 КК України, не визнав та
пояснив суду, що 28.05.2014 близько 10 години, він перебував біля свого
будинку, за адресою, АДРЕСА_1, куди приїхав його знайомий ОСОБА_2,
та запропонував йому через годину поїхати на ставок, на що він погодився. Через деякий час ОСОБА_2 повернувся на таксі, за кермом якого сидів раніше невідомий йому чоловік. ОСОБА_2 повідомив йому, що
вони біля «Класу» на куті по вул. Валентинівської та Тракторобудівників
в м. Харкові зустрінуться зі знайомим ОСОБА_2. Коли вони приїхали
до ТЦ «Клас», ОСОБА_2 вийшов з салону автомобіля, він залишився на
задньому сідінні чекати. Через деякий час до автомобілю підійшли співробітники правоохоронних органів, які наділи на нього наручники, пересадили в іншу машину. При цьому провели його огляд, та при ньому
нічого не було. Потім він був доставлений до себе до дому, за адресою:
АДРЕСА_1, де був проведений огляд квартири, в ході якого нічого не було знайдено, але у нього у боковому карміні було виявлено та вилучено
150 гривень, купюрами достоїнством по 50 гривень, 10 гривень в кармане надягнутої на нього сорочки. Обвинувачений зазначив, що не може
пояснити походження 150 гривень, оскільки їх у нього раніше не було,
а 10 гривень належали йому. Після чого у нього не зробили змив з долонь рук. Через деякий час він був в умовах ІВС. Змиви з долонь рук
слідчий робив тільки 29.05.2014. Нікому він наркотичні засоби не збував,
не продавав.
Обвинувачений наполягав у суді, що йому не надано слідчим,
в ході досудового розслідування, для ознайомлення речових до
казів по справі, письмові документи надані слідчим для ознайом
лення без нумерації та опису, частково.
Стороною обвинувачення на підтвердження винуватості ОСОБА_4 за
пред’явленим обвинуваченням за ч. 2 ст. 307 КК України були надані такі
докази, а саме: показання свідків.
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Свідок ОСОБА_5, в суді показав, що він є оперативним співробітником служби внутрішніх справ. 28.05.2014 він приймав участь в слідчих діях
в якості водія, в ході проведення яких, близько 14 години за його участю
в присутності двох понятих був оглянутий закупний, гроші які йому видані в сумі 720 гривень оброблені люмінесцентною речовиною, та складані відповідні процесуальні документи. В цей же день, на перехресті
вул. Блюхера та пр-ту Тракторобудівників в м. Харкові закупний пішов до
парковки ТЦ «Клас», потім повернувся з пакетом, в якому знаходились
наркотичні засоби, які він видав слідчій групі. В 12 годину 10 хвилин, був
затриманий ОСОБА_1, з яким вся слідча група направилася за адресою
його мешкання, на АДРЕСА_1. У ОСОБА_1 виявлено та вилучено три купюри достоїнством по 50 гривень та одна купюра достоїнством 10 гривень.
В квартирі більше нічого не вилучалися. Був складений протокол затримання, який він не бачив. Свідок додатково пояснив, що події закупівлі
у ОСОБА_1 наркотичних засобів він не бачив, ініціатором цей закупівлі
був ОСОБА_6. Більш того, він не був присутній при видачі закупним наркотичних засобів, та не приймав участь у подіях.
...
В реєстрі матеріалів досудового розслідування були зазначені інші
свідки, судом в ході розгляду справи були неодноразово задоволенні клопотання прокурора про їх привід, про що свідчать відповідні ухвали суду.
Незважаючи на вищевикладене, в порушення вимог ч. 3 ст. 23 КПК України,
а саме, що сторона обвинувачення зобов’язана забезпечити присутність
під час судового розгляду свідків обвинувачення з метою реалізації права
сторони захисту на допит перед незалежним та неупередженим судом, ухвали суду про привід свідків не виконанні, та причини їх невиконання суду
не повідомлені. Інших клопотань з цього питання від сторони обвинувачення та захисту до суду не надходило.
...
На підставі аналізу матеріалів справи у їх сукупності, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, з точки
зору достатності та взаємозв’язку, суд приходить до висновку, що стороною обвинувачення не доведено винуватість ОСОБА_1 в інкримінованому
йому обвинуваченні за епізодами від 26.03.2014, 28.05.2014, за ч. 2 ст. 307
КК України, оскільки пред’явлене обвинувачення не знайшло свого підтвердження з наступних підстав.
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Відповідно до вимог ч. 3 ст. 62 Конституції України та Рішення Конституційного Суду України від 20 жовтня 2001 року № 12-рп/2011, обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом,
тобто з порушенням конституційних прав і свобод людини і громадянина або встановлених законом порядку, засобів, джерел отримання таких
доказів.
...
Докази злочинної діяльності ОСОБА_1 органом досудового розслідування здобувалися, в тому числі, шляхом використання положень Закону
України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», у статті 5 якого
передбачена можливість проведення оперативної закупівлі наркотичних
засобів для їх отримання.
Органом досудового розслідування для одержання доказів злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів
та документування скоєння злочину збуту особливо небезпечного наркотичного засобу каннабіс, проводились негласні слідчі (розшукові) дії
контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_1
26.03.2014, 28.05.2014, незважаючи на те, що в матеріалах справи перебуває постанова прокурора відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області
про проведення контролю за вчинення злочину від 14.04.2014, в якій доручено слідчому провести негласну слідчу (розшукову) дію — контроль
за вчинення злочину у формі оперативної закупки у період з 14.04.2014
до 14.06.2014, та від 05.03.2014 — у період 05.03.2014 до 05.05.2014 (т. 2
а.с. 102–103, 116–117). Інших постанов прокурора в матеріалах спра
ви відсутні, що є порушення процесуальних норм, відповідно до
порядку ст. 290 КПК України сторона обвинувачення не знайомила
підозрюваного та його захисника з цими документами.
Відповідно до ч. 4 ст. 246 КПК України виключно прокурор має право
прийняти рішення про проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії,
як контроль за вчиненням злочину.
Згідно порядку, визначеного ст.ст. 258, 269 КПК України, дозвіл на
проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відео
контролю особи, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних
мереж, за клопотанням прокурора чи слідчого за погодженням з прокурором, надається слідчим суддею, зазначеним в ст. 247 КПК України.
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Незважаючи на вищенаведене, в матеріалах кримінальної справи не
містяться ухвал слідчих суддів Апеляційного суду Харківської об
ласті про надання дозволу на проведення негласної слідчої (роз
шукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних
мереж мобільного зв’язку, а також аудіо-, відео-контроль ОСОБА_
1, та не були розсекречені та надані (відкриті) прокурором стороні
захисту. Таким чином, в супереч порядку ст. 290 КПК України сторона
обвинувачення не знайомила підозрюваного та його захисника з цими
документами.
Крім цього, в протоколі про надання доступу до матеріалів досу
дового розслідування від 26.06.2014, відсутні відомості про надання
ОСОБА_1 та його захиснику речових доказів. Більш того, в ході роз
гляду справи у суді на вимогу суду речові докази, а саме: наркотичні
засоби суду, не надані.
...
Відповідно до рішення Конституційного Суду України від 20 жовтня
2011 року №12рп/2011 визнаватися допустимими і використовуватися як
докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення
прав і свобод людини і громадянина у кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Згідно з ч. 2 ст. 290 КПК України прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які по собі
або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого,
або сприяти пом’якшенню покарання.
Враховуючи, що НСРД проводяться під час досудового розслідування за ініціативою сторони обвинувачення, ця сторона має їх у своєму розпорядженні, зокрема прокурор — процесуальний керівник цього
розслідування. Згідно з ч. 2 ст. 36 КПК прокурор має повний доступ до
матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються досудового
розслідування.
Відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК України в разі, якщо сторона
кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів
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відповідно до положень цієї статті, суд не має права допустити відо
мості, що містяться в них, як докази.
Згідно з правовим висновком Верховного Суду, викладеним
у постанові 16 січня 2019 року (провадження 13-37кс18), за наявності
відповідного клопотання процесуальні документи, які стали підставою для
проведення НСРД (ухвали, постанови, клопотання) і яких не було відкрито
стороні захисту в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, оскільки
їх тоді не було у розпорядженні сторони обвинувачення (процесуальні
документи не було розсекречено на момент відкриття стороною обвинувачення матеріалів кримінального провадження), можуть бути відкриті
іншій стороні, але суд не має допустити відомості, що містяться в цих
матеріалах кримінального провадження, як докази.
Отже, з вищенаведених положень вбачається, що не відкриття матеріалів сторонами в порядку цієї статті є окремою підставою для визнання таких матеріалів недопустимими як докази. При цьому відкриттю, окрім протоколів, у яких зафіксовано хід та результати проведення певних
дій, в обов’язковому порядку підлягають і матеріали, які є правовою підставою проведення таких дій (ухвали, постанови, клопотання), що забезпечить можливість перевірки стороною захисту та судом допустимості
результатів таких дій як доказів. За таких умов, коли стороні обвинувачення відомі всі докази, а сторона захисту не володіє інформацією про них
до завершення розслідування, порушується баланс інтересів у кримінальному процесі.
За змістом норми ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим,
якщо він отриманий у порядку, установленому цим кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового
рішення.
Приймаючи до уваги факт не відкриття в порядку ст. 290 КПК України
стороною обвинувачення ухвал, постанов, що були правовою підставою
для проведення вищевказаних НСРД, то вищезазначені документи (письмові докази) та електронні носії сторони обвинувачення, а саме: протоколи за результатами проведення оперативно-розшукового заходу — зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16.01.2014,
16.05.2014, 23.06.2014, та довідкою від 25.12.2013 з дії аудіо, відео контролю особи; протоколи огляду покупця від 26.03.2014, 28.05.2014; протоколи
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добровільної видачі від 26.03.2014, 28.05.2014 — є недопустимими доказами на підтвердження винуватості обвинуваченого у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Стороною обвинувачення в якості речових доказів винуватості
ОСОБА_1 у скоєні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України надані
носії аудіо та відеозаписи, які були отримані в результаті проведення НС
(Р)Д спостереження за особою та контролем за вчиненням злочину.
Статтею 85 КПК України закріплено, що «Належними є докази, які прямо або непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин,
які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів».
В ході дослідження судом речових доказів- носіїв аудіо та відео
записів, крім наведеного вище, встановлено, що в порушення вимог
статті 242 КПК України відповідна експертиза цих аудіо- та відеоза
писів не проводилась; їх розшифрування відсутня.
Таким чином, по справі, у визначеному КПК України порядку, не встановлено, кому належать голоси на цих носіях інформації, між кім ведуться
розмови та коли це відбувається.
Враховуючи, що вказані докази є недопустимими з підстав вимог
ст.ст. 242, 290 КПК України, і суд не допускає відомості, що в них містяться,
як докази, то відсутні підстави для оцінки вказаних доказів, як недопустимих, з інших підстав, які зазначались обвинуваченим.
Відповідно до ч. 5 ст. 101 КПК України висновки експертів не можуть
ґрунтуватися на доказах, які визнані судом недопустимими.
Оскільки предмети злочину (наркотичні засоби отримані в ході оперативних закупок 26.03.2014, 28.05.2014), які в подальшому долучені в якості
речових доказів і піддані експертним дослідженням, були отримані з порушенням норм КПК України, тому вони не можуть бути використані як допустимі докази у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що стороною обвинувачення не надано допустимих
доказів того, що предмети злочину, які в подальшому були піддані експертним дослідженням, і під час яких було встановлено, що останні є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою в перерахунку на
суху речовину 1,6328 гр., 1,71 гр., 1,39 гр., 1,36 гр., 1,35 гр., та судово-хіміч340
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ної експертизи за № 73 від 03.06.2014, судово-дактилоскопічної експертизи за № 141 від 29.05.2014, також квитанція про отримання на зберігання
речових доказів, а саме наркотичного засобу — є також недопустимими
доказами.
Оскільки результати проведення негласних слідчих дій судом
визнано недопустимими доказами, а показання свідків ОСОБА_7,
ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, в тій частині, за якими вони давали
показання, будучи понятими при документуванні результатів конт
ролю за вчиненням злочину у виді оперативної закупки 26.03.2014,
28.05.2014 — є похідними від них, суд дійшов висновку, що дані по
казання також не можуть бути визнані належними та допустимими
доказами.
З аналізу матеріалів кримінального провадження та з висновку прокурора, наведених у обвинувальному акті, вбачається, що обвинувачення,
ґрунтується на результатах проведених 26.03.2014, 28.05.2014 оперативних
закупок. Так, у суді був відсутній закупний.
Разом з тим, практика Європейського суду з прав людини, викладеної зокрема у справі «Раманаускас проти Литви», вимагає від судів перевіряти, чи не було у кримінальному правопорушенні підбурювання до
його скоєння, оскільки це, на підставі ст.6 наведеної Конвенції, є недопустимим.
У цьому ж рішенні зазначено, що підбурювання до скоєння правопорушення має місце у випадку, коли відповідні працівники правоохоронних органів або особи, які діють за їхніми вказівками, не обмежуються
пасивним розслідуванням, а з метою встановлення злочину, тобто отримання доказів і порушення кримінальної справи, впливають на суб’єкта,
схиляючи його до вчинення злочину, який в іншому випадку не був би
вчинений.
Якщо діяльність негласних агентів усе ж можлива за наявності чітких
обмежень та гарантій від зловживань, використання доказів, отриманих
унаслідок підбурювання з боку працівників правоохоронних органів не
можна виправдати суспільним інтересом, оскільки в такому випадку обвинувачений із самого початку може бути позбавлений права на справедливий судовий розгляд справи.
Згідно позиції Європейського суду з прав людини — питання допустимості доказів у справі — це насамперед предмет регулювання національ341
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ного законодавства і, як правило, саме національні суди уповноважені давати оцінку наявним у справі доказам.
Суд, зі свого боку, повинен переконатися, що провадження в цілому
і зокрема спосіб отримання доказів, було справедливим. У такому випадку
суд зобов’язаний не визначати, чи певні докази було отримано незаконно, а перевіряти, чи така «незаконність» не спричинила порушення іншого
права, гарантованого Конвенцією.
Використання судом надалі таких джерел інформації для обґрунтування обвинувального вироку буде правомірним тільки в тому разі, коли є належні й достатні гарантії недопущення зловживань, зокрема коли
встановлена чітка та прозора процедура надання дозволу на застосування
таких оперативно-розшукових заходів, їх здійснення та контролю за цими
діями, коли забезпечується і реалізується право на справедливий судовий
розгляд справи, зокрема належне здійснення правосуддя, поширюється
на всіх осіб незалежно від тяжкості вчинених ними злочинів. Гарантування
права на справедливе здійснення правосуддя є однією з правових основ
демократичного суспільства; ігнорування цього права не може виправдати поставлену мету.
Використовуючи такі ж критерії при прийнятті рішення у справі «Ванян проти Росії», Європейський суд з прав людини констатував порушення п. 1 ст. 6 Конвенції оскільки в цій справі мав місце факт оперативної
закупівлі наркотиків, що, на його думку, було підбурюванням, хоча відповідний оперативно-розшуковий захід провела приватна особа під прикриттям, організували та контролювали його здійснення правоохоронні
органи.
Разом з тим, ч. 2 ст. 246 КПК України передбачено, що негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні
щодо тяжких або особливо тяжких злочинів, у випадках, якщо відомості
про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший
спосіб.
Чинний процесуальний кодекс України передбачає, що контрольована закупка є законною при дотриманні наступних умов: здійснення в рамках кримінального провадження щодо тяжкого або особливо тяжкого
злочину; проведення особою, якій надане таке право; прийняття рішення
про проведення прокурором.
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Викладена вище позиція Європейського суду з прав людини прямо
втілена у чинній ст. 271 КПК України, зокрема ч. 3 вказаної статті встановлює, що під час підготовки та проведення заходів з контролю за вчиненням злочину забороняється провокувати (підбурювати) особу на вчинення цього злочину з метою його подальшого викриття, допомагаючи особі
вчинити злочин, який вона би не вчинила, як би слідчий цьому не сприяв,
або з цією самою метою впливати на її поведінку насильством, погрозами,
шантажем. Ця ж норма передбачає, що здобуті в такий спосіб речі і документи не можуть бути використані у кримінальному провадженні.
Крім того, ч. 7 ст. 271 КПК України встановлює вимогу, що прокурор
у своєму рішенні про проведення контролю за вчиненням злочину, крім
відомостей, передбачених ст. 251 цього Кодексу, зобов’язаний викласти
обставини, які свідчать про відсутність під час негласної слідчої (розшукової) дії провокування особи на вчинення злочину.
Однак, в наведеній вище постанові прокурор посилається лише на те,
що злочин, передбачений ч. 2 ст. 307 КК України неможливо задокументувати іншим шляхом, аніж проведенням оперативної закупівлі особливо
небезпечного наркотичного засобу.
Згідно з ч. 7 ст. 223 КПК України працівники правоохоронних органів
можуть бути допитані під час судового розгляду як свідки проведення відповідної слідчої (розшукової) дії.
З вищевказаних підстав не є допустимими та належними доказами
показання свідка ОСОБА_13 (слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області) та свідка ОСОБА_5 (старшого оперуповноваженого УБНОН ГУМВС
України в Харківської області) в тій частині, які стосувалися проведення
відповідних слідчих (розшукових) дій — документуванні результатів контролю за вчиненням злочину у виді оперативної закупки.
Із викладених вище міркувань, зважаючи на недотримання
встановленої КПК України процедури проведення оперативних за
купок, похідні від них відомості, встановлені, зокрема: в протоколі
пред’явлення особи для впізнання за фотознімками від 31.05.2014,
згідно з яким свідок-закупний ОСОБА_2 впізнав обвинуваченого,
який 26.03.2014 та 28.05.2014 збув йому каннабіс ; в протоколі об
шуку від 28.05.2014, під час проведення якого за адресою мешкання
ОСОБА_1, а саме: АДРЕСА_1, у ОСОБА_1 виявлено та вилучено: з кар
ману надягнутої на нього сорочки купюру 10 грн. НГ6869368; з пра
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вого зовнішнього карману сорочки — дві сім картки МТС; з внут
рішнього карману, надягнутих на нього шорт вилучені три купюри
достоїнством по 50 грн.: ЗГ0687711, ЕЄ 5080949, ЄЮ4400042 — не
можуть бути визнані допустимими доказами через застереження,
викладені у статті 86 КПК України.
При цьому, протокол огляду предметів та постанови про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання від 29.05.2014, 18.06.2014, протокол затримання ОСОБА_1 від 28.05.2014, а також процесуальні документи,
які виносились працівниками правоохоронного органу, зокрема, постанови, рапорти, повідомлення, доручення, листи, витяги з кримінальних
проваджень, — не є належними та достатніми доказами, які б доводили
винуватість ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, за відсутності інших належних та допустимих доказів причетності
обвинуваченого до вчинення цих злочинів.
Акт № 437 судово-наркологічної експертизи від 11.06.2014, за результатами медичного обстеження ОСОБА_1, також не є належним доказом того, що обвинувачений займався збутом канабісу.
Згідно із вимогами ч. 2 ст. 17 КПК України, ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має
бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість
особи поза розумним сумнівом.
Саме сторона обвинувачення має довести винуватість особи у вчиненні злочину. А усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачяться на
її користь.
Крім цього, обвинувальний акт не містить окремої кваліфікації органом досудового розслідування епізодів 26.03.2014, 28.05.2014. З цього приводу прокурор до суду з клопотаннями не звертався.
Враховуючи встановлені обставини справи та досліджені в судовому засіданні, аналізуючи всі докази в їх сукупності, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності,
а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв’язку,
приходить до висновку про відсутність належних та допустимих доказів, що доводять вину обвинуваченого у вчиненні незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинений повторно,
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та незаконне придбання та зберігання небезпечних наркотичних засобів з метою збуту, тому суд вважає не обґрунтованим обвинувачення
ОСОБА_1 у вчиненні епізодів 26.03.2014, 28.05.2014, та які кваліфіковані
органом досудового розслідування за ч. 2 ст. 307 КК України — незаконне придбання та зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів
з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних засобів,
вчинений повторно, у зв’язку з недоведеністю вчинення ОСОБА_1 даних
епізодів злочину.
Стаття 8 Конституції України декларує, що в Україні визнається і діє
принцип верховенства права. У відповідності до ст. 3 Конвенції Ради Європи від 04.11.1950 року «Про захист прав людини і основоположних свобод»,
нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що
принижує гідність, поводженню або покаранню. Вимоги справедливого
судового розгляду у кримінальних справах, що містяться в статті 6 Конвенції, на думку Європейського Суду, ведуть до того, що публічні інтереси
у сфері боротьби з обігом наркотичних засобів не можуть бути підставою
для використання доказів, отриманих в результаті провокації зі сторони
міліції. Якщо злочин був спровокований діями таємного агенту і ніщо не
вказує на те, що він був би вчинений і без будь-якого втручання, то ці дії
агенту вже є підбурюванням до вчинення злочину.
Частиною 2 ст. 1 КПК України встановлюється, що кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.
...
Відповідно до рішення Конституційного Суду України № 12рп/2011
(справа № 1-31/2011) положення статті 62 Конституції України спрямовані на забезпечення прав і свобод людини і громадянина, а саме: обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним
шляхом, тобто обвинувачення у вчиненні злочину не може ґрунтуватися на фактичних даних, одержаних у результаті оперативно-розшукової
діяльності уповноваженою на те особою без дотримання конституційних положень або з порушенням порядку, встановленого законом, а також одержаних шляхом вчинення цілеспрямованих дій щодо їх збирання і фіксації із застосуванням заходів, передбачених Законом України
№ 2135-XII від 18 лютого 1992 року «Про оперативно-розшукову діяль345
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ність» (далі № Закон № 2135-XII), особою, не уповноваженою на здійснення такої діяльності.
У вказаному рішенні Конституційного Суду України, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть
тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина
у кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення
у справі.
...
Відповідно до вимог частини другої статті 99 КПК України матеріали,
в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб
та груп, зібрані оперативними підрозділами з дотриманням вимог Закону № 2135-XII, за умови відповідності вимогам цієї статті, є документами
та можуть використовуватися в кримінальному провадженні як докази.
Ці вимоги належать і до фактичних даних, отриманих у ході проведення
контрольованої та оперативної закупки, проведеної в межах оперативнорозшукової справи до внесення відомостей про вчинення кримінального
правопорушення до ЄРДР.
Згідно ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів, у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка
його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб.
Чинний процесуальний кодекс України передбачає, що контрольована закупка є законною при дотриманні наступних умов: здійснення в рамках кримінального провадження щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину; проведення особою, якій надане таке право; прийняття рішення про
проведення прокурором.
Суду не було надано повних відомостей, які б підтверджува
ли наявність у правоохоронних органів конкретних та об’єктивних
підстав для проведення оперативних закупок наркотичних засобів
у ОСОБА_1, хоча зобов’язані були це зробити, оскільки відповідно
до рішення Європейського Суду з прав людини від 12.10.2012 року
у справі «Веселова та інших проти Росії», якщо доказ є результатом
негласної операції, такої, як оперативна закупівля наркотиків, органи
влади повинні бути готовими продемонструвати, що у них були обґрун346
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товані причини для організації негласної операції. Наявність конкретних
та об’єктивних підстав є обов’язковою умовою для здійснення негласних
операцій, в тому числі і використання агентів під прикриттям.
Відкриття в умовах публічного і гласного судового розгляду в суді
першої інстанції окремих матеріалів кримінального провадження, які
існували на момент звернення до суду з обвинувальним актом, але не
були відкриті стороні захисту, не означає їх автоматичну допустимість,
оскільки за КПК України критерієм допустимості доказів є не лише законність їх отримання, а і попереднє відкриття матеріалів іншій стороні до їх
безпосереднього дослідження у суді.
Частина дванадцята статті 290 КПК України фактично передбачає
кримінальну процесуальну санкцію стосовно сторін кримінального провадження, яка реалізується в разі невиконання сторонами обов’язку щодо
відкриття матеріалів. Вона полягає в тому, що в майбутньому суд не має
права допустити відомості як докази у невідкритих матеріалах.
Враховуючи, що негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені, зокрема
ст.ст. 260, 270, 271 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному
провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів, суд приходить
до висновку, що у даному кримінальному провадженні не відкриття
процесуальних документів на стадії завершення досудового розслі
дування та суду, на підставі яких було проведені негласні слідчі роз
шукові дії істотно порушило принцип змагальності сторін та баланс
їх інтересів, а тому відповідні докази, щодо результатів контролю за
вчинення є недопустимими.
Враховуючи, що ці процесуальні документи, які стали підставою
для проведення негласних слідчих (розшукових) дій існували та були
відомі слідчому і прокурору на час завершення досудового розслі
дування, слід дійти висновку про те, що перешкод для їх відкриття
стороні захисту не існувало.
Всупереч цьому процесуальні документи не були відкриті стороні
захисту на стадії завершення досудового розслідування та судового розгляду.
Враховуючи, що відкриттю стороні захисту крім протоколів, у яких
зафіксовано хід та результати проведення певних дій, в обов’язковому порядку підлягають і матеріали, які є правовою підставою проведення таких
дій (ухвали, постанови, клопотання), що стороною обвинувачення забез347
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печено не було, суд приходить до висновку, що відомості, які містяться,
у процесуальних документах, не можуть бути визнані допустимим доказами, оскільки докази були здобуті з істотним порушенням права особи на
захист (ст. 86, 87 КПК України).
Як вбачається з даного кримінального провадження, прокурор
не заявляв у суді першої інстанції клопотання про дослідження вищезазначених матеріалів, незважаючи на те, що ці матеріали стали відомі
не після судового розгляду, а були відомі від початку досудового розслі
дування.
...
Необхідно наголосити, що відповідно до п. 2.10 «Інструкції про порядок оперативної закупівлі наркотичних засобів, психотропних речовин та
прекурсорів» затвердженої наказом МВС України № 023/0134 для проведення оперативної закупівлі використовуються грошові кошти МВС, СБУ
України та інші засоби. Їх отримання та використання здійснюється у відповідності з відомчими нормативними актами МВС, СБУ.
Суду не надано корінець платіжного доручення, який би видало
ВФРЕВ УМВС України у Харківській області, та який би свідчив про видачу
працівникам СУ ГУМВС України у Харківській області витрат спеціального
призначення по даному кримінальному провадженню для проведення
оперативної закупівлі у ОСОБА_1, що є грубим порушенням кримінальнопроцесуального законодавства.
Отже, при відсутності витрат спеціального призначення пра
цівники СУ ГУМВС України об’єктивно не могли видати покупцю
оперативної закупки грошові кошти, що необхідні для проведення
оперативної закупівлі у обвинуваченого.
Згідно з статтею 9 КК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, зобов’язані всебічно повно і неупереджено
дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають так і ті що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
На переконання суду органи досудового слідства належним чином не
дотримались цих вимог закону.
Так, в порушення вимог Закону України «Про оперативно-розшукову
діяльність» та нормативно-правового акту який регулює порядок про348
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ведення оперативної закупівлі наркотичних засобів, після оперативної
закупівлі група затримання блокує та локалізує продавця з метою запобігання його зникненню з місця події, передачі інформації засобами зв’язку,
чи знищенню речових доказів. Після затримання продавця у нього в присутності понятих вилучаються гроші, про що складається протокол, та
провадиться дослідча перевірка. В порушення цих вимог органи міліції
провівши оперативну закупку 26.03.2014, доцільність якої є незро
зумілою, ОСОБА_1 не затримували і нічого у нього не вилучали. Посилання на те, що відповідно до внутрішніх наказів завжди повинні провести
першу закупівлю без затримання, лише доводять те, що ОСОБА_1 до збуту
наркотичного засобу і в цей день не причетний. Не один із свідків не бачив
передачі наркотичних засобів.
...
Сумнівний характер вчинення ОСОБА_1 інкримінованих йому суспільно небезпечних діянь не узгоджується із стандартом доказування «поза
розумним сумнівом», який також знайшов свій вияв і в практиці Європейського суду з прав людини, зокрема в рішенні від 21.07.2011 року у справі
«Коробов проти України», в якому зазначалось, що суд при оцінці доказів,
як правило, застосовує критерій доведення «поза розумним сумнівом»,
проте, така доведеність може випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неоспорюваних презумпції факту.
...
З урахуванням наданих обвинуваченням і досліджених судом доказів,
суд приходить до висновку, що стороною обвинувачення не було надано
переконливих, належних і допустимих, доказів вчинення інкримінованих
ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, наведені ж органом досудового розслідування докази ґрунтуються
лише на припущеннях, а тому ОСОБА_1 слід виправдати з підстав передбачених п. 2 ч. 1 ст. 373 КПК України у зв’язку з недоведеністю вчинення ним
кримінальних правопорушень.
...
Керуючись ст.ст. 8, 62 Конституції України, ст. 6 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 11, 368–371, 373, 374, 376 КПК
України, суд —
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УХВАЛИВ:
ОСОБА_1 визнати невинуватим у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України по епізодам від 28.05.2014,
28.05.2014 та виправдати.
...
Суддя:
Т. В. Поліщук
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ДОДАТОК 3
Справа № 626/1594/15-к
(http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55270653)
Провадження № 1-кп/626/1/2016
КРАСНОГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИРОК
Іменем України
27 січня 2016 року Красноградський районний суд Харківської області в складі:
головуючого судді Гусар П. І.
за участю секретаря Івашкіної Т. В.
прокурора Бобрицького В. А.
захисника Бишкова О. В.
обвинуваченого ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Красно
градського районного суду кримінальне провадження по обвинуваченню
ОСОБА_2, який народився 23.07.1990 року в м. Краснограді Харківської області, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_1, не одруженого, не
працюючого, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1, раніше засудженого вироком Красноградського районного суду Харківської
області від 22.12.2014 року за ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 185 КК України
з призначенням покарання: за ч. 2, ст. 307 КК України у виді позбавлення
волі строком на шість років із конфіскацією частини майна; за ч. 2 ст. 309 КК
України у виді позбавлення волі строком на два роки; за ч. 3 ст. 185 КК України у виді позбавлення волі строком на три роки, на підставі ч. 1 ст. 70 КК
України за сукупністю злочинів, шляхом частково складання призначених
покарань, остаточно його засуджено до позбавлення волі строком на сім
років з конфіскацією частини майна; Ухвалою колегії суддів судової палати
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з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Харківської області від
30.06.2015 року вищезазначений вирок суду в частині визнання винуватості та засудження обвинуваченого ОСОБА_2 за ч. 2 ст. 307 КК України було скасовано та призначено новий розгляд у суді першої інстанції.
Цей же вирок в частині призначення покарання ОСОБА_2 за ч. 2
ст. 309 та ч. 3 ст. 185 КК України змінено та призначено покарання: за ч. 2
ст. 309 КК України 2 роки позбавлення волі, за ч. 3 ст. 185 КК України 3 роки позбавлення волі, на підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначено ОСОБА_2 покарання у виді позбавлення волі строком
на три роки, запобіжний захід ОСОБА_2 у вигляді тримання під вартою
продовжено до 30.07.2015 року, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, —
ВСТАНОВИВ:
Згідно обвинувального акту, затвердженого прокурором 06.05.2014 р.,
ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що 22.02.2014 року приблизно в 13.30 годин діючи з прямим умислом, направленим на незаконне зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо-небезпечного наркотичного засобу по корисливим мотивам, поблизу домоволодіння розташованого за
адресою: Харківська область м. Красноград пров. Жовтневий, буд. 8 попередньо зберігаючи при собі, незаконно збув ОСОБА_3 медичний шприц
об’ємом 5 см3 з рідиною коричневого кольору об’ємом 3,6 см3.
Від останнього за збутий ним медичний шприц з рідиною коричневого кольору ОСОБА_2 отримав кошти в сумі 120,00 грн. В подальшому
вищезазначений медичний шприц з рідиною коричневого кольору був
добровільно виданий ОСОБА_3 працівникам Красноградського РВ УМВСУ
в Харківській області. Згідно з висновком судово-хімічної експертизи за
№ 411 від 27.02.2014 року речовина, що знаходилася у медичному шприці,
який ОСОБА_2 незаконно збув ОСОБА_3 є особливо-небезпечним наркотичним засобом опієм ацетильованим, маса якого в перерахунку на суху
речовину склала 0,1033 грама. Такі дії ОСОБА_2 були кваліфіковані за ч. 2
ст. 307 КК України.
Крім того, ОСОБА_2 також обвинувачується в тому, що 26 березня
2014 року діючи з прямим умислом, направленим на незаконне виготовлення та зберігання особливо-небезпечного наркотичного засобу з метою
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збуту, по корисливим мотивам, за місцем мешкання своєї бабусі ОСОБА_4
за адресою: Харківська область м. Красноград пров. Жовтневий, буд. 8
незаконно виготовив та зберігав особливо-небезпечний наркотичний засіб — опій ацетильований.
Після цього, 26.03.2015 року о 12.15 годині ОСОБА_2 діючи з прямим
умислом, направленим на незаконний збут особливо-небезпечного наркотичного засобу, по корисливим мотивам, знаходячись за вищезазначеним місцем мешкання своєї бабусі ОСОБА_4, будучи в стані наркотичного сп’яніння, викликаним вживанням опіатів, незаконно збув ОСОБА_3
медичний шприц об’ємом 5 см3 з рідиною коричневого кольору об’ємом
4 см3 за що отримав 100 грн. В подальшому вищезазначений медичний шприц з рідиною коричневого кольору був добровільно виданий
ОСОБА_3 працівникам Красноградського РВ УМВСУ в Харківській області.
Згідно з висновком судово-хімічної експертизи за № 614 від 27.02.2014 року речовина, що знаходилася у медичному шприці, який ОСОБА_2 незаконно збув ОСОБА_3 є особливо-небезпечним наркотичним засобом
опієм ацетильованим, маса якого в перерахунку на суху речовину склала
0,2283 грама. Такі дії ОСОБА_2 також були кваліфіковані за ч. 2 ст. 307 КК
України.
Заслухавши обвинуваченого ОСОБА_2, допитавши свідків, дослідивши надані сторонами письмові та речові докази, проглянувши відеозаписи, суд вважає, що в судовому засіданні не знайшло підтвердження
пред’явлене ОСОБА_2 обвинувачення за ч. 2 ст. 307 КК України виходячи
з таких підстав.
Відповідно до вимог ч. 1, 2, 4 ст. 17 КПК України, особа вважається
невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути
піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком
суду, що набрав законної сили. Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза
розумнім сумнівом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться
на користь такої особи.
Із частини першої ст. 22 КПК України також вбачається, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх
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правових позицій, прав, свобод і законних інтересів, передбаченими цим
Кодексом.
Обвинувачений ОСОБА_2 вину в скоєні злочинів за ч. 2 ст. 307
КК України не визнав і вказав, що 22.02.2014 року він не бачився із
ОСОБА_3, якого насправді прізвище Баженов і наркотичних засобів
йому не продавав.
26.03.2014 року він разом із Баженовим (ОСОБА_3) вирішили виготовити та вжити одурманюючий засіб із зерен маку, домовились, що він купить мак, розчинник за свої кошти, а Баженов пізніше йому віддасть борг.
Він купив 1 кг маку, розчинник, вдома була сода і виготовив із нього рідину світло-коричневого кольору, помістив її у медичний шприц об’ємом
5 куб. см і передав Баженову (ОСОБА_3) біля 12.00 години у дворі своєї бабусі ОСОБА_4, отримавши від нього шприц з рідиною Баженов повернув
борг в сумі 100 грн, кошти виявилися поміченими працівниками міліції,
в той же день під час обшуку їх вилучили. До його затримання, а також
після затримання в будинку ОСОБА_4 26.03.2014 року в 12.40 годин права затриманої особи йому не роз’яснювалися, протокол ознайомлення зі
своїми правами він підписав тільки після проведення обшуку в райвідділі
міліції. Вважає, що з боку працівників міліції було застосовано провокацію
злочину, так як першим йому запропонував продати 26.03.2014 року одурманюючу речовину Баженов (ОСОБА_3), який діяв під тиском працівників
міліції в зв’язку з тим, що його затримали з наркотичними засобами. Крім
того, при проведенні оперативних закупок працівниками міліції були запрошені залежні від них поняті, які можливо і не були присутні при проведенні відповідних процесуальних дій.
Сторона обвинувачення, як на прямі докази винуватості ОСОБА_2
в скоєні першого злочину 22.02.2014 року посилається на показання залегендованої особи — свідка ОСОБА_3; показання свідка ОСОБА_5, який був
понятим при проведенні оперативної закупки; на акт огляду покупця; протокол добровільної видачі ОСОБА_3 медичного шприца із рідиною світлокоричневого кольору; протокол про результати контролю за вчиненням
злочину; висновок судово-хімічної експертизи; речові докази.
Так, свідок ОСОБА_3, який був допитаний з іншого приміщення
в режимі відеоконференції вказав, що раніше був знайомий із ОСОБА_2
приблизно один рік, разом вживали наркотичні засоби. У лютому місяці
2014 року йому зранку зателефонував ОСОБА_2 і запропонував купити
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у нього наркотичні засоби за 120 грн. Він зразу пішов у райвідділ міліції, де
його оглянули в присутності понятих, чоловіка і жінки, у нього був телефон, ключі від квартири, цигарки, запальничка. Потім дали помічені кошти 120,00 грн і він самостійно пішов і купив опій за місцем знаходження
ОСОБА_2 по пров. Жовтневому, 8 м. Краснограда, повернувшись в райвідділ міліції, він передав шприц з опієм працівникам міліції, тобто з показань
цього свідка витікає, тільки він вперше звернувся в правоохоронні органи,
то негайно йому були видані кошти для закупівлі наркотичних засобів.
Разом з тим, із повідомлення начальника Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУМВСУ в Харківській області від
14.08.2015 року витікає, що кошти по даному кримінальному провадженні
в сумі 600,00 грн були виділені лише 26.03.2014 року (т. 3, а. с. 57).
Крім того, із обвинувального акту слідує, що відомості в ЄРДР за
№ 12014220350000128 внесені 17.02.2014 року. Однак стороною обвинувачення не надано доказів, з яких саме підстав відомості про вчинення
ОСОБА_2 збуту наркотичних засобів внесені саме 17.02.2014 року, так як
ОСОБА_3 стверджував в суді, що вперше він звернувся до працівників
міліції тільки 22.02.2014 року.
Свідок ОСОБА_5, який був понятим при огляді покупця 22.02.2014 року та при добровільній видачі ОСОБА_3 медичного шприца з наркотичним засобом, категорично в суді стверджував, що саме обвинувачений
ОСОБА_2 отримав помічені кошти в міліції, а потім приніс шприц з наркотичним засобом. Аналізуючи його покази у суду виникає сумніви, що
вказаний свідок приймав участь у якості понятого як при огляді покупця так і при добровільній видачі ним медичного шприца з наркотичним
засобом, оскільки вважав, що саме обвинуваченому були вручені кошти
для закупки наркотичних засобів. Крім того, на думку суду ОСОБА_5 є залежним від органів поліції, так як він раніше засуджений, перебував під
адміністративним наглядом, приймав участь в якості понятого у кримінальному провадженню за обвинуваченням ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 307 КК
України, яке було оглянута під час судового розгляду за клопотанням обвинуваченого ОСОБА_2.
Також суд вважає, що прокурором не виконані вимоги ч. 3 ст. 22 КПК
України та не була забезпечена під час судового розгляду присутність
свідка ОСОБА_7, який був в якості понятого при огляді покупця ОСОБА_3
22.02.2014 року та при добровільній видачі ОСОБА_3 медичного шприца
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з рідиною світло-коричневого кольору, не дивлячись на те, що по справі
сім разів за клопотанням прокурора оголошувалася перерва, виносились
постанови про його привід. Не забезпечивши явку вказаного свідка, сторона обвинувачення порушила права сторони захисту на його допит перед незалежним та неупередженим судом.
У зв’язку з тим, що сторона обвинувачення не довела в судовому
засіданні присутність вищевказаних понятих 22.02.2014 року при огляді
покупця ОСОБА_3 та при добровільній видачі ним наркотичних засобів,
суд вважає за необхідне ці протоколи визнати недопустимими доказами, так як вони отримані з істотним порушенням вимог ст. 223 КПК
України.
Крім того, згідно протоколу добровільної видачі від 22.02.2014 року
видно, що ОСОБА_3 видав медичний шприц об’ємом 5 куб. см в якому
знаходилася рідина світло-коричневого кольору об’ємом 3 куб. см. Однак
в протоколі відсутні дані, що шприц упаковано, опечатано, скріплено підписами понятих, покупця та направлено для дослідження. В даному випадку працівниками міліції були порушені вимоги п. 6.9 Інструкції «Про порядок проведення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної
закупки товарів, предметів, речей, послуг, документів, засобів і речовин,
у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності», яка затверджена в Міністерстві юстиції України
17.10.2013 року.
Крім того, згідно висновку судово-хімічної експертизи за № 411 від
27.02.2014 року видно, що при дослідженні вищезазначеного медичного
шприца була виявлена рідина об’ємом 3,6 мл. Органом обвинувачення не
було надано доказів про правомірність збільшення добровільно виданої
ОСОБА_3 рідини на 0,6 мл (т. 1, а. с. 196–197).
Таким чином, вищевказане робить неможливим використання висновку даної експертизи для підтвердження вини обвинуваченого. З тих
самих підстав судом також не можуть бути прийняті до уваги наркотичні
засоби, які приєднані до матеріалів кримінального провадження в якості
речових доказів по зазначеному епізоду 22.02.2014 року.
Протокол про результати контролю за вчиненням злочину від
22.02.2014 року суд також оцінює критично, зміст протоколу викликає
сумніви, тому що він не підтверджений відповідними відеоматеріалами.
(т. 1, а. с. 194).
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Приймаючи до уваги вище викладене, вина ОСОБА_2, за цим епізодом
підтверджується тільки поясненнями залегендованої особи — ОСОБА_3,
що на думку суду є явно недостатнім, так як ОСОБА_2 категорично стверджує, що не продавав йому 22.02.2014 року наркотичні засоби.
Відповідно до другого епізоду від 26.03.2014 року судом встановлені
такі обставини.
Сторона обвинувачення, як на прямі докази винуватості ОСОБА_2
за цим епізодом, посилається на показання залегендованої особи свідка
ОСОБА_3; показання свідків ОСОБА_8, ОСОБА_9, які були понятими при
проведенні оперативних закупівель; на акт огляду покупця; протокол добровільної видачі ОСОБА_3 медичного шприца із рідиною світло-коричневого кольору; протокол про результати контролю за вчиненням злочину;
протокол обшуку садиби гр.-ки ОСОБА_4; протокол затримання особи,
підозрюваної у вчиненні злочину; висновки судово-хімічних експертиз;
відомості, які містяться у відеозаписах; речові докази,
Дійсно свідок ОСОБА_3, який був допитаний з іншого приміщення в режимі відеоконференції підтвердив, що раніше був знайомий із ОСОБА_2
приблизно один рік, разом вживали наркотичні засоби. У березні місяці
2014 року йому о 7.00 годин зранку зателефонував ОСОБА_2 і запропонував купити у нього наркотичні засоби за 100 грн. Він знову негайно пішов
у райвідділ міліції, де його оглянули в присутності понятих, двох чоловіків,
дали помічені кошти 100,00 грн і він самостійно пішов і купив опій за місцем знаходження ОСОБА_2 по пров. Жовтневому, 8 м. Краснограда. Потім
повернувся в райвідділ міліції, де у нього були вилучений медичний шприц
з наркотичним засобом. Свідок наполягав, що першим йому запропонував
купити наркотичні засоби саме ОСОБА_2.
Разом з тим, під час допиту свідка ОСОБА_3 в судовому засіданні
07.10.2014 року останній пояснив, що в березні 2014 року він особисто на
прохання працівників міліції першим зателефонував ОСОБА_2, щоб останній продав йому наркотичний засіб.
Таким чином, ОСОБА_3 дає суперечливі показання, він вживав наркотичні засоби і може перебувати в залежності від працівників поліції і тому
його покази викликають сумніви у їх правдивості.
Крім того, відповідно до ч. 1, ст. 20 Закону України «Про забезпечення
безпеки осіб, які приймають участь у кримінальному судочинстві», підставою для застосування заходів безпеки свідків є наявність реальної загро357
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зи їх життю, здоров’ю, житлу або майну. На думку суду підстав для зміни
анкетних даних закупникові в органу досудового слідства не було, так як
він з обвинуваченим давно знайомий, в них були дружні відносини, разом
вживали наркотичні засоби. Суд вважає, що метою засекречування закупника була не його безпека, а бажання органу досудового слідства з метою
прикриття провокації злочину ускладнити або повністю унеможливити
перевірку при судовому розгляді справи обставин щодо проведення оперативної закупівлі шляхом прямого допиту закупника, що є порушенням
засад змагальності кримінального провадження, передбачених як ст. 22
КПК України, так і ст. 6 Європейської конвенції.
Свідки ОСОБА_8 і ОСОБА_9, які приймали участь в якості понятих при
огляді покупця ОСОБА_3 26.03.2014 року, при добровільній видачі ним
в цей день медичного шприца з рідиною коричневого кольору, при обшуку домоволодіння ОСОБА_4 та при затриманні ОСОБА_2 давали в судовому засіданні суперечливі пояснення.
Так, ОСОБА_8 пояснила, що вона була запрошена в якості понятої
працівниками міліції разом із співмешканцем ОСОБА_9 26.03.2014 року
в Красноградський райвідділ міліції. В кабінеті слідчого, останній взяв зі
столу кошти та передав їх хлопцю, який пішов купляти наркотики, вона
з ОСОБА_9 залишилася в кабінеті, в її присутності ніякі помітки на гроші не
наносилися, факту купівлі наркотиків вона не бачила, через 15–20 хвилин
прийшов цей хлопець із шприцем, в якому була рідина світло-коричневого
кольору. Потім поїхали проводити обшук, був затриманий ОСОБА_2, у нього в кишені знайшли ці помічені гроші.
Свідок ОСОБА_9, який судом був допитаний значно пізніше у зв’язку
з його неявкою, вказав, що коли він з ОСОБА_8 в березні 2014 року були
в кабінеті слідчого, то їм пояснили, що буде проведена закупка наркотиків.
В їх присутності були помічені кошти купюрами 50, 20, 20, 10 грн, на них
нанесли спецзасіб, написавши «закупка наркотиків». Потім оглянули молодого хлопця, дали йому помічені кошти і він пішов закупляти наркотики,
через 15 хвилин повернувся із медичним шприцем в якому була рідина коричневого кольору. Далі поїхали проводити обшук, під час якого вилучили
помічені кошти у ОСОБА_2 і його затримали працівники міліції.
Таким чином, свідок ОСОБА_8 не підтверджувала, що кошти, які давали закупнику були в її присутності помічені та оглянуті, а також, що був оглянутий сам закупник. Судом встановлено, що вказані свідки також раніше
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приймали участь у якості понятих в кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім того, свідки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не підтвердили в суді, що перед затриманням ОСОБА_10 під час проведення обшуку в домоволодінні його бабусі ОСОБА_4 слідчим був наданий і оголошений протокол про
його затримання із роз’ясненням його прав, в тому числі права на першу
вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту.
Згідно протоколу добровільної видачі від 26.03.2014 року видно, що
ОСОБА_3 видав медичний шприц об’ємом 5 куб см в якому знаходилася
рідина світло-коричневого кольору об’ємом 4 куб см. Однак в протоколі
відсутні дані, що шприц упаковано, опечатано, скріплено підписами понятих, покупця та направлено для дослідження. В даному випадку працівниками міліції знову були порушені вимоги п. 6.9 Інструкції «Про порядок
проведення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної
закупки товарів, предметів, речей, послуг, документів, засобів і речовин,
у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності», яка затверджена в Міністерстві юстиції України 17.10.2013 року.
Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи від 31.03.2014 року
за № 614 видно, що при дослідженні вищезазначеного медичного шприца
була виявлена рідина об’ємом 4,4 мл. Стороною обвинувачення також не
було надано доказів про правомірність збільшення добровільно виданої
ОСОБА_3 рідини на 0, 4 мл (т. 1, а. с. 221–222).
Таким чином, вищевказане робить неможливим використання висновку даної експертизи для підтвердження вини обвинуваченого. Крім
того, відповідно до протоколу добровільної видачі від 26.03.2014 року
ОСОБА_3 з 12 годин 25 хвилин до 12 годин 35 хвилин знаходився в кабінеті слідчого СВ Красноградського РВ УМВСУ в Харківській області. Однак
згідно наданого стороною обвинувачення відеозапису закупки наркотичних засобів, ОСОБА_3 в саме в цей період часу закупляв у ОСОБА_2 опій
ацетильований.
Таким чином, приймаючи до уваги вищевикладене у суду викликає
сумніви складання зазначених протоколів від 26.03.2014 року в зазначений час і в присутності понятих ОСОБА_8 та ОСОБА_9.
Протоколом обшуку від 26.03.2014 року та протоколом затримання
від 26.03.2014 року підтверджено вилучення у ОСОБА_2 помічених коштів
359

Додатки

в суму 100,00 грн та інгредієнтів за допомогою яких він виготовляв наркотичні засоби. Разом з тим, на думку суду при затриманні ОСОБА_2 слідчим
не було виконано вимоги ст. 42 КПК України, не роз’яснено йому право на
першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту, чим
порушено його право на захист і тому відповідно до ст. 87 КПК Українці
докази, а саме протокол затримання ОСОБА_2 та вилучення у нього помічених коштів суд визнає недопустимими.
Визнаючи цей доказ недопустимим, отриманим внаслідок істотного
порушення прав та свобод людини, суд приймає до уваги крім пояснень самого ОСОБА_2, матеріали відеозапису проведення затримання ОСОБА_2
та обшуку домоволодіння ОСОБА_4 з якого чітко видно, що слідчому за
кадром підказують про необхідність роз’яснити права затриманому, він їх
роз’яснює, дуже стисло, але право на захист роз’яснено не було. У суду немає підстав не вірити ОСОБА_2, що протокол про роз’яснення прав ним
був підписаний пізніше після проведення обшуку в кабінеті слідчого, а матеріалами відеозапису чи іншими доказами сторона обвинувачення його
пояснення не спростувала.
Крім того, поняті ОСОБА_8, ОСОБА_9 також не вказали в судовому
засіданні, що в їх присутності ОСОБА_2 були роз’ясненні його права як затриманої особи і було вручено копію протоколу затримання. Також у суду
викликає сумніви, що зазначений протокол за п’ять хвилин, можливо було прочитати затриманому, роз’яснити йому права і вручити, так як згідно
протоколу слідчий склав його 26.03.2014 року в 12 годин 40 хвилин, а обшук проводився згідно протоколу обшуку з 12 годин 45 хвилин до 14 годин
20 хвили (т. 1, а. с. 206–214).
Крім того, суд приймає до уваги, що згідно матеріалів відеозапису закупки наркотичних засобів, ОСОБА_3 26.03.2014 року в 12 годин 35 хвилин
після закупки опія ацетильованого ще знаходився у невідомому автомобілі, а для вилучення у нього наркотичного засобу, його упаковки, опечатування, скріплення його підписами понятих потрібний значний час і тому
суд вважає, що слідчим вказувалися години і хвилини в протоколах які не
відповідали дійсності, що є ще однією підставою недопустимості протоколу про затримання ОСОБА_2.
Відповідно до ст. 9 Конституції України, чинні міжнародні договори,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною
національного законодавства України. Статтею 17 Закону України «Про
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виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини» передбачено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію (Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод)
та практику Суду (Європейського суду з прав людини) як джерело доказів.
Так, визнаючи ОСОБА_2 невинуватим у вчиненні вищезазначеного
злочину, суд приймає до уваги рішення Європейського суду з прав людини
від 25.10.1989 року, по справі «К. проти Нідерландів», де в пунктах 45, 46
Європейський суд наголошував на тому, що
«...хоча ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод,
гарантує право на справедливий суд, вона не встановлює
будь-яких правил, що стосуються допустимості доказів, тому
це регулюється національним законодавством. Питання, що
потребує відповіді, полягає у тому, чи був справедливим розгляд
в цілому, включаючи спосіб отримання доказів. Конвенція не
перешкоджає тому, щоб відноситися з довірою до таких джерел,
як анонімні інформатори, на наступному етапі розгляду або коли
це виправдано характером злочину. Але наступне використання
цих показів у суді для обґрунтування обвинувального вироку інша
справа. Використання тайних агентів повинно бути заборонено і
міри відмови від них прийняті навіть по справах, які стосуються
боротьби проти наркоторгівлі. Із вимог справедливого суду по
статті 6 витікає, що суспільні інтереси проти наркоторгівлі не
можуть виправдати використання доказів, отриманих внаслідок
провокації міліції...».
Відповідно до ч. 3 ст. 62 Конституції України та п. 1 Пленуму Верховного Суду України від 30.05.1997 року «Про посилення судового захисту прав
та свобод людини і громадянина», обвинувачення не може ґрунтуватися
на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі
сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
Також Європейський суд з прав людини у рішенні від 05.02.2008 року
по справі «Раманаускас проти ОСОБА_8» зазначав, що
«...Суд має взяти до уваги наступні міркування. Нічого в минулому
заявника не каже про його схильність до торгівлі наркотиками.
Суд зауважує, що прокурор не надав деталі і не посилався на
будь-які об’єктивні докази щодо стверджувальної протизаконної
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поведінки заявника в його рішенні розпочати кримінальне
переслідування»,
а також цим рішенням Суд зазначив таке:
«...підбурювання з боку міліції має місце тоді, коли відповідні
працівники правоохоронних органів або особи, які діють за їх
вказівками, не обмежуються пасивним розслідуванням, а з метою
встановлення злочину, тобто отримання доказів і порушення
кримінальної справи, впливають на суб’єкта, схиляючи його до
вчинення злочину, який в іншому випадку не був би вчинений, для
того, щоб можна було встановити факт злочину, тобто отримати
докази і розпочати кримінальне переслідування». (пункт 55).
Як вбачається із досліджених судом доказів, обвинувачення у вчиненні
ОСОБА_2 збуту наркотичних засобів 26.03.2014 року підтверджується показаннями залегендованої особи та матеріалами відео контролю. Однак,
не дивлячись на те, що ухвалою апеляційного суду Харківської області від
19.03.2014 року був наданий дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії — аудіо-, відео контролю особи ОСОБА_11, органи досудового
слідства не скористалися своїм правом провести негласне зняття інформації з каналів зв’язку, а саме з мобільного телефону, що належав ОСОБА_2 для
підтвердження обвинувачення. Це небажання працівників міліції зафіксувати таку інформацію, суд оцінює як навмисне створення умов для провокації злочину. Так, із переглянутих в судовому засіданні матеріалів відеоконтролю від 26.03.2014 року видно, що закупний ОСОБА_3 декілька разів,
коли направлявся для закупівлі наркотичних засобів телефонував ОСОБА_
2 Крім того, під час судового засідання 07.10.2014 року ОСОБА_3 поясняв, що
в березні 2014 року він особисто на прохання працівників міліції першим
зателефонував ОСОБА_2, щоб останній продав йому наркотичний засіб.
Крім того, приймаючи рішення про виправдання ОСОБА_2 за ч. 2
ст. 307 КК України, суд також бере до уваги постанову Пленуму Верховного
суду України від 26.04.2002 року із змінами і доповненнями «Про практику
в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів або прекурсорів», де в п. 4, вказано:
«Про умисел на збут наркотичних засобів може свідчити їх
великий або особливо великий розмір, спосіб упакування та
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розфасування, поведінка суб’єкта злочину, а також виготовлення
та зберігання наркотичних засобів особою, яка сама не вживає їх».
Під час судового розгляду ОСОБА_2 підтвердив, що тривалий час вживав наркотичні засоби, зберігав їх для власного вживання, а вилучені під
час обшуку речі та предмети з достовірністю підтверджують його показання в цій частині.
Також у рішенні Європейського суду з прав людини у справі від
15.12.2005 року «ОСОБА_3 проти Росії» зазначено,
«...якщо трапляється, що дії таємних агентів спрямовані на
підбурювання злочину, і немає підстав вважати, що він був би
скоєний без їх втручання, то це виходить за рамки розуміння
«таємний агент» і може бути визнано провокацією. Таке втручання
і його використання в судовому розгляді може непоправиме
підірвати справедливість суду».
Суд в цьому рішенні також зазначив, що
«...не було надано доказів того, що у міліції були підстави
підозрювати заявника у розповсюдженні наркотиків. Проста
заява працівників міліції про те, що вони мали інформацію про
причетність заявника до розповсюдження наркотиків, яка не
може бути перевірена судом, не може прийнятись до уваги...».
В іншому своєму рішенні Суд наголосив (справа від 26.10.2006 року
«Худобін проти Росії»), що
«для забезпечення добросовісності дій органів влади та
досягнення належних правоохоронних цілей треба було
запровадити чітку і передбачену процедуру прийняття рішень
при проведенні слідчих заходів. Але міліційна операція
проводилася на підставі простого адміністративного рішення,
ухваленого органом, який згодом і проводив цю операцію, а
текст рішення містив мало інформації стосовно мотивів і цілей
запланованого «оперативного експерименту».
Крім того, законність цього рішення не перевірялася в порядку
судового контролю чи в порядку будь-якого іншого незалежного нагляду. За відсутності системи всебічного контролю щодо такої операції
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вирішального значення набувала роль контролю з боку суду першої
інстанції.
Враховуючи вищезазначене, через неможливість перевірити оперативно-розшукову справу, із досліджених судом обставин по інкримінованим епізодам у збуті ОСОБА_2 наркотичних засобів залегендованій особі
ОСОБА_3, вбачається, що обвинувачення ґрунтується лише на показаннях
закупника, який діючи за вказівкою працівників міліції два рази звертався
до ОСОБА_2 з проханням продати йому наркотичний засіб, тобто саме працівники міліції спровокували кримінально-каране діяння, тобто ОСОБА_2,
в іншому випадку не вчинив би жодних дій направлених на збут наркотичних засобів, без втручання працівників міліції та їх агента.
Крім того, згідно пункту 6.11 Інструкції «Про порядок проведення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупки товарів,
предметів, речей, послуг, документів, засобів і речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм
власності», проведення закупки здійснюється виключно за грошові кошти
та з використанням майна, органів і підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Разом з тим, стороною обвинувачення не надано
документально підтвердженого використання коштів МВС при оперативній закупівлі наркотичних засобів у ОСОБА_2, а саме: відсутній корінець
платіжного доручення, виданого відповідною структурою УВД Харківської області. На запит суду надійшло тільки повідомлення начальника Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУМВСУ
в Харківській області від 14.08.2015 року, що кошти по даному кримінальному провадженні в сумі 600,00 грн були виділені 26.03.2014 року, але
використання саме цих коштів у суду викликає сумніви, тому що згідно
протоколу помітки грошових купюр саме в цей день у 10 годині 30 хвилин
у кабінеті слідчого уже грошові купюри для закупки наркотичних засобів
були помічені спеціальним засобом. На думку суду встигнути оперативним
працівникам 26.03.2014 року отримати кошти та доставити їх для помітки
практично неможливо, так як м. Красноград знаходиться на відстані 100 км
від м. Харкова.
Таким чином, стороною обвинувачення не доведено джерело походження коштів які були використані для проведення закупівлі наркотичних
засобів і законність їх походження.
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Статтею 370 КПК України передбачено, що вирок суду повинен бути
законним, обґрунтованим і вмотивованим, а обґрунтованим є рішення на
підставі об’єктивно з’ясованих обставин справи, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оцінені судом відповідно
до ст. 94 КПК України. Відповідно до ч. 3 ст. 373 КПК України, обвинувальний висновок не може ґрунтуватися на припущеннях і ухвалюється лише
за умови доведення в ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні
правопорушення.
Отже з урахуванням об’єктивно з’ясованих обставин справи, які встановлені на підставі наданих сторонами доказів та їх оцінки, суд приходить
до висновку, що вина ОСОБА_2 у вчиненні двох епізодів збуту наркотичних засобів стороною обвинувачення не доведена в зв’язку з чим його необхідно виправдати.
Згідно ч. 1, ст. 377 КПК України, у разі виправдання обвинуваченого,
який тримається під вартою, суд звільняє його з-під варти в залі судового
засідання, тобто суд звільняє ОСОБА_2 з-під варти по кримінальному провадженню за № 1-КП/626/10/2016.
Речові докази відповідно до ст. 100 КПК України необхідно знищити.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 373, 374 375, 377 КПК
України, суд, —
УХВАЛИВ:
ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України
визнати невинуватим та виправдати.
Запобіжний захід ОСОБА_11 у вигляді тримання під вартою скасувати
та звільнити його з-під варти в залі судового засідання.
Речові докази: штани, що знаходяться на зберіганні в Красно
градському ВП ГУНП України в Харківській області — повернути власнику ОСОБА_2, або в разі відмови їх отримувати знищити; гроші в сумі
100 грн., що зберігаються при матеріалах кримінального провадження
№ 12014220350000128 — повернути до відповідного підрозділу Красноградському ВП ГУНП України в Харківській області; медичні шприци з особливо-небезпечним наркотичним засобом опієм ацетильованим, які упаковані в полімерний пакет; дві металеві миски, дві каструлі, воронку, деформована полімерну пляшку, полімерну пляшку з речовиною коричневого
кольору, що містить особливо небезпечний засіб концентрат макової со365
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ломи масою в перерахунку на суху речовину 5,4317 грам — які знаходяться в камері зберігання речових доказів Красноградського ВП ГУНП України
в Харківській області — знищити.
Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Харківської області через Красноградський районний суд Харківської області протягом
30 днів з дня його проголошення.
Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченим та прокурору. Інші учасники судового провадження мають право
отримати в суді копію вироку.
Суддя.

366

Додаток 4

ДОДАТОК 4
Справа № 759/18548/14-к
(http://reyestr.court.gov.ua/Review/49877953)
Провадження № 1-кп/759/75/15
Святошинський районний суд
міста Києва
ВИРОК
Іменем України
07 вересня 2015 року

м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:
...
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
кримінальне провадження № 12014100080006741 по обвинуваченню
ОСОБА_1, ...
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307,
ч. 2 ст. 309 КК України, —
ВСТАНОВИВ:
Органами досудового розслідування ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що він в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, при
невстановлених обставинах, у невстановленої розслідуванням особи, незаконно придбав з метою подальшого збуту особливо небезпечний наркотичний засіб — канабіс. ОСОБА_1, діючи згідно раніше досягнутої домовленості з «ОСОБА_3», який проводив оперативну закупівлю, 15.08.2014 року
о 11 год. 12 хв., зустрівся з останнім в обумовленому місці з метою реалізації йому особливо небезпечного наркотичного засобу — канабіс. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1, знаходячись по АДРЕСА_2, з метою
отримання матеріальної вигоди та особисто незаконного збагачення, шляхом продажу за 150 грн., незаконно збув «ОСОБА_3», особі яка проводила
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оперативну закупівлю, особливо небезпечний наркотичний засіб — канабіс, ...масою в перерахунку на суху речовину 6,30 г.
Крім того, ОСОБА_1, в невстановлений досудовим розслідуванням
час та місці, при невстановлених обставинах, у невстановленої розслідуванням особи, незаконно придбав з метою подальшого збуту особливо
небезпечний наркотичний засіб — канабіс. ОСОБА_1, діючи згідно раніше досягнутої домовленості з «ОСОБА_3», який проводив оперативну закупівлю, 27.08.2014 року о 20 год. 05 хв., зустрівся з останнім в обумовленому місці з метою реалізації йому особливо небезпечного наркотичного
засобу — канабіс. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1, знаходячись
по АДРЕСА_3, з метою отримання матеріальної вигоди та особисто незаконного збагачення, шляхом продажу за 150 грн., повторно незаконно
збув «ОСОБА_3», особі яка проводила оперативну закупівлю, особливо
небезпечний наркотичний засіб — канабіс, ... масою в перерахунку на суху речовину 5,14 г.
Крім того, ОСОБА_1, в невстановлений досудовим розслідуванням
час та місці, при невстановлених обставинах, у невстановленої розслідуванням особи, незаконно придбав з метою подальшого збуту особливо
небезпечний наркотичний засіб — канабіс. ОСОБА_1, діючи згідно раніше досягнутої домовленості з «ОСОБА_3», який проводив оперативну закупівлю, 03.09.2014 року о 15 год. 30 хв., зустрівся з останнім в обумовленому місці з метою реалізації йому особливо небезпечного наркотичного
засобу — канабіс. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1, знаходячись
по АДРЕСА_4, з метою отримання матеріальної вигоди та особисто незаконного збагачення, шляхом продажу за 150 грн., повторно незаконно
збув «ОСОБА_3», особі яка проводила оперативну закупівлю, особливо
небезпечний наркотичний засіб — канабіс, ... масою в перерахунку на суху речовину 5,79 г.
Крім того, ОСОБА_1, в невстановлений досудовим розслідуванням час
та місці, при невстановлених обставинах, у невстановленої розслідуванням особи, незаконно придбав з метою подальшого збуту особливо небезпечний наркотичний засіб — канабіс. Після чого ОСОБА_1 направився на
автомобілі марки «ВАЗ-2101», д.н.з. НОМЕР_1, до місця свого проживання,
а саме АДРЕСА_2 ...
Так, на обґрунтування винуватості ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2
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ст. 309 КК України, сторона обвинувачення посилається на наступні докази, які в судовому засіданні були безпосередньо ретельно досліджені
судом.
...(перераховані протоколи, акти, висновки експерта — [прим. авт.])
Крім показань свідків, судом досліджувались надані стороною обвинувачення під час судового провадження, як доказ вини обвинуваченого
ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2
ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України наступні документи:
Проте, сторона обвинувачення у судовому засіданні просто перерахувала вищевказані документи, без обґрунтування та аналізу, яким саме чином ці документи підтверджують винуватість ОСОБА_1 у вчиненні
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК
України.
Проаналізувавши всі наявні в матеріалах справи дані, які на думку сторони обвинувачення, є доказами, суд приходить до висновку, що доказами
сторони обвинувачення збуту ОСОБА_1 наркотичних засобів є показання
свідка під псевдонімом «ОСОБА_3».
Однак, контрольна закупка, яка виконується інформатором, повинна бути здійснена у суворій відповідності до встановленої процедури і за
умови її належного документування. При цьому стороною обвинувачення не надано суду відомостей, які б підтверджували наявність у правоохоронних органів конкретних та об’єктивних підстав для проведення
оперативних закупівель наркотичних засобів у ОСОБА_1, хоча зобов’язані
це зробити, оскільки відповідно до рішення Європейського суду з прав
людини від 12.10.2012 р. у справі «Веселов та інші проти Російської Федерації», якщо доказ є результатом негласної операції, такої як оперативна
закупівля наркотиків, органи влади повинні бути готовими продемонструвати, що у них були обґрунтовані причини для організації негласної
операції. Наявність конкретних та об’єктивних підстав є обов’язковою
умовою для здійснення негласних операцій, в тому числі і використання
агентів під прикриттям.
Таким чином, хоча і допускається посилання на інформацію, отриману
від анонімних інформаторів, але тільки на стадії досудового розслідування, коли цього вимагає характер злочинної діяльності та необхідність її
викриття, однак не може бути використана судом як підстави для визнання винуватості.
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Інформація, отримана в результаті проведення оперативної за
купівлі наркотичних засобів не повинна бути єдиним доказом, на
якому ґрунтується обвинувачення.
Крім того, в матеріалах провадження відсутні будь-які дані про
наявність підстав для зміни анкетних даних закупника «ОСОБА_3»
та обрання вигаданих анкетних даних. Також відсутні посилання на
наявність будь-якого рішення про застосування заходів безпеки до
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Вказане є без
сумнівним порушенням права обвинуваченого на захист.
Показання свідка ОСОБА_8, який був понятим при докумен
туванні оперативної закупівлі 15.08.2014 року, свідків ОСОБА_9,
ОСОБА_10, які були понятими при документуванні оперативної за
купівлі 03.09.2014 року не мають самостійного доказового значення,
оскільки не містять відомостей щодо обставин збуту наркотичного
засобу, які вони сприймали безпосередньо. Їх показання в частині,
що стосується пояснень особи з вигаданими анкетними даними
«ОСОБА_3.» про обставини придбання наркотичного засобу, в силу
ч. 7 ст. 97 КПК України є недопустимими доказами, оскільки є пока
заннями з чужих слів, а показання в частині обставин документуван
ня лише дублюють інформацію, викладену у відповідних актах та
протоколах. Крім того, свідок ОСОБА_10 взагалі не впізнав ОСОБА_1 як
особу, яка збувала наркотичні засоби «ОСОБА_3.».
Показання свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_12 — оперуповноваже
них, є результатом їхньої професійної діяльності, тому їх покази суд
не приймає до уваги та не може покласти в основу обвинувального
вироку, оскільки ці особи не повинні допитуватись як свідки вчинен
ня злочину.
Крім того, у ході здійснення оперативно-розшукової діяльності, спрямованої на викриття ОСОБА_1 у вчиненні зберігання з метою збуту та збуту
наркотичного засобу, органами досудового розслідування не було вжито
заходів до фіксації факту збуту наркотичного засобу з використан
ням технічних засобів, хоча потреба у здійсненні такої фіксації була
очевидною, що в результаті, поряд із вищенаведеним, ставить під
сумнів достовірність даних, отриманих у ході оперативних закупі
вель.
...
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З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на підтвердження винуватості ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КПК України, зокрема, щодо викриття цього
злочину шляхом контролю за його вчиненням у формі оперативної закупки наркотичного засобу, прокурором були представлені суду протокол
про результати контролю за вчиненням злочину від 16.08.2014 року, протокол оперативної закупівлі від 15.08.2014 року, акт огляду покупця від
15.08.2014 року з додатком, акт огляду покупця від 27.08.2014 року з додатком, протокол оперативної закупівлі від 27.08.2014 року, протокол про
результати контролю за вчиненням злочину від 28.08.2014 року, акт огляду
покупця від 03.09.2014 року з додатками, протокол оперативної закупівлі
від 03.09.2014 року, протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 04.09.2014 року виконані оперативними уповноваженими ВБНОН
Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_12 та ОСОБА_7 без
відповідного доручення слідчого, тобто не уповноваженою особою.
В той же час в матеріалах кримінального провадження відсутня по
станова прокурора про проведення таких негласних слідчих (розшукових)
дій, як контроль за вчиненням злочину та доручення слідчого для проведення таких дій, оскільки вони проводились оперуповноваженими ВБНОН
Святошинського РУ ГУМВС України, що позбавило суд можливості перевірити наявність, законність та обґрунтованість їх прийняття.
Крім того, протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 16.08.2014 року, протокол про результати контролю за вчиненням
злочину від 28.08.2014 року та протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 04.09.2014 року складені за відсутності понятих,
в порушення вимог ст. 106 КПК України не під час проведення від
повідної процесуальної дії або безпосередньо після її закінчення,
а на наступний день після закінчення відповідних процесуальних
дій. Крім того, протокол від 28.08.2014 року містить виправлення в даті
його складання.
До того ж необхідно зазначити, що в протоколах огляду міс
ця події від 15.08.2014 року, від 27.08.2014 року, від 03.09.2014 року, від
03.09.2014 року слідчим не зазначені дані в межах якого криміналь
ного провадження проводиться така слідча дія та правові підстави
для її проведення. Крім того, протокол від 03.09.2014 року (а.с. 121) міс
тить виправлення даних слідчого.
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Протокол обшуку від 03.09.2014 року (а.с. 140–143) самостійного до
казового значення не має.
...
Таким чином, стороною обвинувачення не надано суду доказів
про проведення негласної слідчої дії (контроль за вчиненням зло
чину у вигляді оперативної закупки), яка була б проведена в межах
кримінального провадження щодо тяжкого злочину, на підставі
постанови та доручення прокурора, який здійснював процесуальне
керівництво за досудовим розслідуванням в межах цього провад
ження, уповноваженою на те особою — слідчим або оперативним
працівником лише при наявності відповідного доручення на це
слідчого,в межах визначеного строку на проведення цієї слідчої дії, з
використанням заздалегідь ідентифікованих засобів (грошей), із за
лученням на добровільній основі до конфіденційного співробітниц
тва сторонньої особи, з належною фіксацією її ходу та результатів як
слідчим, уповноваженим здійснювати досудове розслідування в ме
жах цього провадження, так і співробітниками оперативного підроз
ділу, відтак дані, які містяться в перелічених вище актах огляду по
купця, протоколах про результати контролю за вчиненням злочину,
протоколах огляду місця події, протоколах оперативної закупівлі,
суд, поряд з іншим, не приймає до уваги як належні та допустимі до
кази вини ОСОБА_1 у вчиненні злочину.
Що стосується висновків експерта № 1849х від 18.08.2014 року,
№ 2002х від 12.09.2014 року, № 2069х від 09.09.2014 року, на які посилається прокурор як на доказ винуватості ОСОБА_1 у зберіганні з метою збуту
та збуті наркотичного засобу, то зазначені висновки підтверджують лише
те, що надана на дослідження подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом
канабісом, вилученим у ОСОБА_3, але допустимі та належні докази то
го, що дані наркотичні засоби залегендована особа придбала у ОСО
БА_1 у кримінальному провадженні відсутні.
Крім того, перелічені вище недопустимі докази викликають сумніви
в частині незаконного придбання та зберігання особливо небезпечного
наркотичного засобу — канабісу, без мети збуту, ОСОБА_1 та суд не може
покласти їх в основу обвинувального вироку, а відтак виходячи з позиції
ЄСПЛ, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри»
372

Додаток 4

у вчинені правопорушення передбачає «наявність фактів або інформації,
які б могли переконати об’єктивного спостерігача в тому, що відповідна
особа могла-таки вчинити злочин». І такі факти мають бути досить переконливими, щоб суд на підставі їх розумної оцінки міг визнати причетність
особи до вчинення злочину, не приймає їх як докази сторони обвинувачення та відкидає їх.
Пункт 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод вимагає, щоб при здійсненні своїх повноважень суди відійшли від упередженої думки, що підсудний вчинив злочинне діяння, так як обов’язок
доведення цього лежить на обвинуваченні та будь-який сумнів трактується на користь підсудного. (Рішення ЄСПЛ у справі «Барбера, Мессегуе і Джабардо проти Іспанії»).
Показання свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_15 в частині повідомлен
ня ОСОБА_1 під час проведення обшуку автомобіля та його огляду
про належність йому виявлених наркотичних засобів є показаннями
з чужих слів.
Згідно ст. 97 КПК України показання з чужих слів не може бути допустимим доказом факту чи обставин, на доведення яких вони надані, якщо
показання не підтверджуються іншими доказами, визнаними допустимими. Інших доказів, які могли би підтвердити надані показання свідків
ОСОБА_6 та ОСОБА_15, сторона обвинувачення не надала.
Версія обвинуваченого з приводу його непричетності до пов
торного незаконного зберігання з метою збуту, збуту наркотичного
засобу та незаконного придбання та зберігання особливо небезпеч
ного наркотичного засобу — канабісу, без мети збуту, не спростова
на дослідженими в судовому засіданні доказами та стороною обви
нувачення.
Крім того, допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_16 показала,
що ОСОБА_1 це її сусід. 03.09.2014 року вона стояла біля будинку АДРЕСА_2
та спілкувалась із подругою, коли побачила як під’їхав ОСОБА_1 на своєму автомобілі світлого кольору та зупинився на стоянці. ОСОБА_1 вийшов з машини, зачинив дверцята та пішов до під’їзду. В цей час до нього
підбігли два чоловіки в цивільному, взяли його під руки та потягли назад
до автомобіля. Вона відразу зателефонувала своєму чоловіку, оскільки
злякалась. Люди, яки тягнули ОСОБА_1 до автомобіля відкрили ключами
його авто, звідки вони їх взяли вона не побачила. Потім вони заштовхали
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ОСОБА_1 на заднє сидіння та почали від’їзжати. Тут вийшов з дому її чоловік та перегородив дорогу автомобілю, ці люди відкрили двері та показали свої посвідчення. На його запитання куди везуть ОСОБА_1 вони не
відповіли. Тут підійшов ще один чоловік, показав посвідчення та сказав,
що ОСОБА_1 затриманий за крадіжку.
Прокурором не надано протокол затримання ОСОБА_1 та не до
ведено наявність підстав для проведення таких дій, в тому числі і без
ухвали суду, у випадках передбачених ч. 2 ст. 207 та ч. 1 ст. 208 КПК
України.
Також суд не приймає до уваги дані протоколу огляду авто
мобіля ОСОБА_1, оскільки він проведений з порушенням вимог
ст.ст. 233, 234, 237 КПК України без дозволу суду, оскільки огляд
житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правила
ми, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння. Таким
чином, проведена процесуальна дія — огляд місця події є недопус
тимим доказом, оскільки цей доказ отриманий в порушення вимог
КПК України.
Суд також визнає недопустимим доказом висновки експертиз
№ 2072х від 16.09.2014 року, № 2068х від 09.09.2014 року, № 2071х від
17.09.2014 року, оскільки на дослідження експерта направлена ре
човина та предмети, які були вилучені під час огляду автомобіля
відповідно до протоколу, дані якого визнані судом недопустимим
доказом.
Свідки сторони обвинувачення ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19
та ОСОБА_3 в судові засідання не з’явився та прокурор в порядку
ч. 3 ст. 23 КПК України не забезпечив їх присутність під час судового
розгляду.
В судовому засіданні 18.12.2014 року судом було задоволено клопотання прокурора про виклик в суд та допит свідків. Судом двічі обмежувався строк у відповідності до ст. 114 КПК України щодо забезпечення стороною обвинувачення явки свідків. Відмовляючи в задово
ленні клопотання сторони обвинувачення про повторний виклик
нез’явившихся свідків, заявленого на стадії доповнень судового
розгляду, суд виходив з того, що зазначене призведе до порушен
ня розумних строків розгляду справи, тим більше, що судом під
час судового розгляду створені необхідні умови для реалізації
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сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних
обов’язків.
...
УХВАЛИВ:
ОСОБА_1 визнати невинуватим у пред’явленому обвинуваченні за
ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України та виправдати його у зв’язку з недоведеністю винуватості ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України.
...
Головуючий:
К. О. Васильєва
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ДОДАТОК 5
Справа № 149/4253/13-к
(http://reyestr.court.gov.ua/Review/42378178)
Провадження № 1-кп/149/3/15
Хмільницький міськрайонний суд
Вінницької області
ВИРОК
Іменем України
16 січня 2015 р.

м. Хмільник

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області в складі:
...
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмільника
кримінальне провадження № 12013010330000437 по обвинуваченню
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ..., ...
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307
та ч. 2 ст. 309 КК України, —
...
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що 30 серпня 2013 року о 00.30 години в м. Хмільнику Вінницької області, в приміщеній кімнати АДРЕСА_2,
в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної
закупівлі наркотичного засобу канабісу у гр. ОСОБА_2, за грошові кошти
у сумі 500 грн. збув гр. ОСОБА_3, речовину рослинного походження, яка
згідно висновку експерта № 835 від 24 вересня 2013 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено — канабісом,
масою 27,14 г. у перерахунку на висушену речовину.
30 серпня 2013 року о 01.20 години в м. Хмільнику Вінницької області,
в приміщенні кімнати АДРЕСА_2, де проживає гр. ОСОБА_2, в ході огляду
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вказаної кімнати було виявлено та вилучено фрагмент пляшки з полімерного матеріалу та фрагмент фольгового паперу, на внутрішніх стінках яких
виявлено нашарування речовини коричневого кольору, які згідно висновку експерта № 835 від 24 вересня 2013 року, містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено — екстракт канабісу, масою
0,043 г у перерахунку на висушену речовину, також в ході вказаного огляду у шафі було виявлено та вилучено речовину рослинного походження у полімерному пакеті, що відповідно до висновку експерта № 835 від
24 вересня 2013 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг
якого заборонено — канабісом масою 44,33 г у перерахунку на висушену
речовину, яку останній зберігав з метою збуту.
30 серпня 2013 року в ході проведення обшуку за місцем проживання
гр. ОСОБА_2, в с. Сміла Хмільницького району Вінницької області, а саме
території домогосподарства АДРЕСА_3, працівниками міліції з приміщення однієї із кімнат будинку та підсобного приміщення домогосподарства
було виявлено та вилучено паперові згортки та матерчасту спортивну сумку чорного кольору із вмістом речовини рослинного походження у сухому
та подрібненому стані, яка згідно висновку експерта № 835 від 24 вересня
2013 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, загальною масою 82,64 г у перерахунку на висушену
речовину, яку останній зберігав з метою збуту.
Вказані дії ОСОБА_2 органом досудового розслідування кваліфіковані
за ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, виготовлення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, кваліфікуючими ознаками якого є особливо небезпечний наркотичний засіб, який був предметом
таких дій.
...
Обвинувачений ОСОБА_2 у судовому засіданні свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, не визнав, та пояснив
суду, що на протязі тривалого часу, а саме на протязі місяця йому багаторазово телефонував його знайомий ОСОБА_4 із пропозицією поїхати
в село Сміла Хмільницького району Вінницької області та придбати для
ОСОБА_4 наркотичні засоби. Так як наркотичних засобів для продажу
особисто ОСОБА_2 не мав, а їх потрібно було купувати у іншої особи,
останній постійно, під різними приводами, відмовляв ОСОБА_4 і тільки
29 серпня 2014 року після 2–3 дзвінків ОСОБА_4, вже надвечір, ОСОБА_2
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погодився їхати в село Сміла Хмільницького району Вінницької області, оскільки так співпали обставини, адже йому потрібно було привести
у м. Хмільник Вінницької області обігрівач, а ОСОБА_4 говорив, що транспортом забезпечує.
По дорозі до села Сміла ОСОБА_4 передав ОСОБА_2 кошти у сумі
500 грн., на що ОСОБА_2 декілька разів телефонував до продавця наркотичних засобів, щоб домовитися з ним про зустріч, оскільки знав того особисто, як односельчанина. По приїзду в село Сміла, ОСОБА_2 придбав для
ОСОБА_4 наркотичних засобів на 500 грн., повернувся до автомобіля та
залишив пакунок покупцю ОСОБА_4 В подальшому вони всі разом поїхали
до помешкання батьків ОСОБА_2, де останній забрав обігрівач, після чого
вони від’їхали до міста Хмільника. По приїзду до гуртожитку по АДРЕСА_2
де тимчасово проживав ОСОБА_2, ОСОБА_4 піднявся разом з останнім до
кімнати за НОМЕР_1, де взявши коробок з-під сірників відсипав собі із пакунку 10–12 коробків, а іншу частину наркотичних засобів попросив ОСОБА_2
залишити у себе на зберігання до наступного дня. ОСОБА_2 відмовлявся,
однак ОСОБА_4 все-таки настояв та залишив частину наркотичних засобів,
придбаних у селі Сміла у тимчасовому помешканні ОСОБА_2.
Аналізуючи показання допитаного за даними епізодами обвинуваченого ОСОБА_2, суд приходить до висновку, що його показання є правдивими, оскільки вони є логічними, послідовними та узгоджуються з іншими
доказами у справі та відповідають суті тих подій, які сталися.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4, як з’ясувалося надалі в с судовому засіданні під час його допиту, що він є також легендованою особою
ОСОБА_3, який суду показав, що він був знайомий із ОСОБА_2 ще раніше,
в тому числі їздив до нього у село Сміла Хмільницького району Вінницької
області один раз заміряти вікна чи двері, оскільки він виготовляв такі метало-пластикові конструкції. В подальшому, у якийсь час, він був зупинений
працівниками міліції, які запропонували йому співпрацювати з ними, на що
він дав свою згоду. Про те, що він має бути легендованою особою він знав,
саме працівники міліції пропонували йому телефонувати до ОСОБА_2 і керувати всіма подальшими діями, в тому числі, і забезпечували транспортом для поїздки за наркотичними засобами.
Зі слів ОСОБА_4, він за вказівкою працівників міліції телефонував до
ОСОБА_2 з пропозицією дістати наркотичний засіб — з місяць, але той
все відмовлявся. На запитання скільки саме разів телефонував ОСОБА_4
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до ОСОБА_2, останній повідомив що багато. Де брав ОСОБА_2 наркотичний засіб, ОСОБА_4 — не відомо. Також, ОСОБА_4 повідомив суд, що наркотичну речовину ОСОБА_2 віддав йому саме у селі Сміла. Крім того, зі слів
ОСОБА_4, сам ОСОБА_2 із пропозиціями придбати наркотичний засіб до
нього ніколи не звертався. Було це тільки один раз та з ініціативи працівників міліції.
Допитані в судовому засіданні свідки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 суду
повідомили, що 30 серпня 2014 року вони були присутні при обшуку по
АДРЕСА_3, де було виявлено спортивну сумку чорного кольору із залишками речовин рослинного походження та паперові згортки із залишками
такої ж речовини рослинного походження. У їхній присутності ОСОБА_2
повідомив, що вказані речі належать йому і зберігав він їх для власних по
треб без мети збуту.
Факт незаконного зберігання наркотичних засобів ОСОБА_2 стверджується також протоколом обшуку від 30 серпня 2013 року (а.с. 112)
в будинку по АДРЕСА_3, під час якого виявлено та вилучено подрібнену речовину рослинного походження. Висновком експерта № 835 від
24.09.2013 року стверджується, що вилучена речовина являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено — канабіс,
масою 82,64 грами.
Органами досудового слідства діяння ОСОБА_2 за епізодом ви
явлення наркотичного засобу по місцю проживання кваліфікова
но за ч. 2 ст. 309 КК України, як вчинення незаконного придбання,
зберігання наркотичних речовин, без мети збуту, вчинене повторно.
Під час судового слідства така кваліфікуюча ознака злочину як «пов
торність», не знайшла свого підтвердження, а тому є такою, що інк
римінована не вірно та спростовується матеріалами справи.
З урахуванням наведеного, суд прийшов до висновку, що об
винуваченому ОСОБА_2 таку кваліфікуючу ознаку як «повторність»
по наведеному епізоду вмінено в обвинувачення безпідставно,
а тому дії ОСОБА_2 по цьому епізоду слід перекваліфікувати з ч. 2
ст. 309 КК України на ч. 1 ст. 309 КК України, як вчинення незаконно
го, зберігання наркотичних речовин, без мети збуту. Але, прокурор
не скористався наданим йому законом правом на зміну обвинува
чення передбачено ч. 1 ст. 338 КПК України, а суд зважаючи на су
купність доказів та вимоги ст. 337 КПК України, позбавлений мож
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ливості постановити обвинувальний вирок у справі за ч. 2 ст. 309 КК
України та визнати ОСОБА_2 винним.
Обвинувачення ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України ґрунтується виключно на доказах, отриманих внаслідок проведення працівниками міліції оперативної
закупівлі.
У цьому контексті Європейський суд із прав людини визначає, що використання агентів під прикриттям повинне бути обмежене та забезпечене відповідними гарантіями навіть у випадках боротьби із незаконним
обігом наркотичних засобів.
Вимоги справедливого судового розгляду, викладені у ст. 6 Європейської конвенції з прав людини передбачають те, що публічні інтереси
у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів не можуть слугувати підставою до використання доказів, отриманих в результаті провокації з боку працівників міліції (п. 46 рішення «Баньян проти Росії» від
15 грудня 2005 року, п. 35–36 рішення «Тейшейра де Кастро проти Португалії» від 09 червня 1998 року).
Даючи визначення поняттю підбурювання, Європейський суд вказує,
що підбурювання має місце тоді, коли працівники міліції або особи, що
діють по їх вказівці, не обмежуються пасивним розслідуванням злочинних дій, а здійснюють вплив на особу, щоби підбурювати до вчинення злочину, який за інших умов не був би вчинений, тобто отримати докази та
порушити кримінальне переслідування (п. 55 рішення «Раманаускас проти Литви» від 05.02.2008 року, п. 37 рішення «Баннікова проти Росії» від
04.11.2010 року).
Обов’язок довести відсутність підбурювання до вчинення зло
чину покладається на обвинувачення (п. 70 рішення ЄСПЛ «Раманаускас проти Литви»), Суд зобов’язаний перевірити твердження особи щодо
підбурювання до вчинення злочину, та у випадку встановлення обгрунтованості такого твердження, прийняти рішення відповідно до вимог ст. 6
Конвенції.
Обвинувачений ОСОБА_2 під час досудового слідства і в судовому
засіданні заявив та наполягав на тому, що його дії 29–30 серпня 2013 року
були наслідком підбурювання з боку агента, який діяв за вказівкою працівників міліції.
...
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Судом встановлено, що було прийняте рішення про проведення
оперативної закупівлі наркотичних засобів та психотропних речовин
у ОСОБА_2 Підставою для винесення постанови став рапорт, який надійшов від співробітників ВБНОН УМВС України в Вінницькій області про отримання оперативної інформації про те, що ОСОБА_2 намагається вчинити
злочин, а саме збути наркотичні засоби. Проведення оперативної закупівлі було доручене легендованїй особі під вигаданими даними «ОСОБА_3».
Однак в матеріалах кримінального провадження відсутні дока
зи, які підтверджують достовірність інформації про те, що станом на
момент винесення постанови про проведення оперативної закупівлі
ОСОБА_2 готувався до вчинення чи вже вчиняв дії, спрямовані на не
законний збут чи зберігання з метою збуту наркотичних засобів.
...
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, в порушення
вимог ч. 4 ст. 246 КПК України стороною обвинувачення не надано пос
танови прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину
у формі оперативної закупки у ОСОБА_2. Зокрема, в матеріалах справи
є клопотання про проведення негласної слідчої дії (а.с. 24–25), доручення
про проведення негласної слідчої дії — контроль за вчиненням злочину
у формі оперативної закупки, у яких здійснюється без відповідної постанови прокурора про дозвіл на проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як контроль за вчиненням злочину. За таких обставин, немає законних підстав для проведення вказаних негласних слідчих дій.
...
Крім того, у матеріалах кримінального провадження відсутні достовірні дані про те, що ОСОБА_2 дійсно займався збутом наркотичних
засобів. Будь-яких даних про те, що ОСОБА_2 у період проведення
відносно нього оперативно-розшукових заходів збув чи готувався
збути наркотичні засоби чи психотропні речовини іншим особам, ок
рім ОСОБА_3, не встановлено.
Також суд враховує, що наркотичні засоби, збут яких інкримінують
ОСОБА_2, він не мав у наявності та саме на неодноразові, на протязі місяця, прохання та за настійливою ініціативою легендованої особи придбав їх
у невстановленої особи, після чого передав їх агенту.
Отже, із викладеного вище встановлено, що ініціатива у діях, які
вчинив ОСОБА_2 щодо збуту наркотичних речовин належить агенту
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ОСОБА_3, який діяв за вказівкою та особисто приїздив до обвинува
ченого для придбання наркотичних засобів.
Наведене вище не дає підстав вважати, що кримінальне пра
вопорушення, у скоєнні якого обвинувачується ОСОБА_2 було би
вчинено без втручання агента (покупця). На момент початку прове
дення таємної операції відносно ОСОБА_2 (оперативної закупівлі)
не було об’єктивних та достовірних даних про те, що обвинувачений
уже вчиняє або готується вчинити кримінальне правопорушення.
При цьому працівники міліції не обмежились пасивним розслідуванням
(фіксуванням) злочину, а тому суд вважає, що у даному провадженні мало
місце підбурювання обвинуваченого до вчинення кримінального правопорушення.
...
Аналізуючи досліджені в судовому засіданні докази, враховую
чи обставини, викладені вище, суд вважає, що обвинуваченням не
спростовані твердження обвинуваченого ОСОБА_2 про підбурюван
ня його до вчинення злочину. У справі не встановлено достовірних
даних, які би вказували на те, що злочин, у скоєнні якого ОСОБА_2
обвинувачується був би вчинений і без проведення оперативної за
купівлі та підбурювання з боку агента.
Суд також приймає до уваги обставини, визнані стороною об
винувачення у обвинувальному акті від 28 жовтня 2014 року, про
те, що ОСОБА_4 (легендована особа ОСОБА_3) їздив у с. Сміла один
раз, так як на це йому вказали працівники міліції, а також те, що ле
гендована особа (ОСОБА_4, ОСОБА_3.) цілий місяць телефонувала
ОСОБА_2 з пропозицією придбати для нього наркотичний засіб.
...
Як зазначив Конституційний Суд України у рішенні № 1-31/2011 від
20.10.2011 року визнаватися допустимими і використовуватися як докази
в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно
до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів
на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод
людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного
і справедливого рішення у справі. Обвинувачення у вчиненні злочину не
може бути обґрунтоване фактичними даними, одержаними в незаконний
спосіб, а саме: з порушенням конституційних прав і свобод людини і гро382
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мадянина; з порушенням встановлених законом порядку, засобів, джерел
отримання фактичних даних; не уповноваженою на те особою тощо.
...
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 367–371, 373–374 КПК
України, ст. 62 Конституції України суд, —
УХВАЛИВ:
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати невинуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, у зв’язку з недоведеністю у вчинені кримінального правопорушення — виправдати.
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати невинуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 309 КК України, у зв’язку з недоведеністю у вчинені кримінального правопорушення — виправдати.
...
Головуючий суддя		М. В. Тарнавський
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ДОДАТОК 6
Справа № 205/6946/14-к
(http://reyestr.court.gov.ua/Review/50198426)
Провадження № 12014040690002002
Ленінський районний суд
міста Дніпропетровська
ВИРОК
Іменем України
14.09.2015 року

м. Дніпропетровськ

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
...
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпропетровська обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 1201404
0690002002 по обвинуваченню, ...
ОСОБА_1, судимості не має,
який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України, —
...
ВСТАНОВИВ:
...
18.06.2014 року в ході проведення санкціонованого обшуку на території домоволодіння АДРЕСА_1, в м. Дніпропетровську, за місцем мешкання гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_4, було виявлено та вилучено: 85 кущів
коноплі з корінням. Зазначені кущі було запаковано в два мішки, зшито
нитками, після чого мішки було опечатані бирками, підписані двома понятими та гр. ОСОБА_1, та вилучено до Ленінського РВ ДМУ ГУ МВС України
в Дніпропетровській області для подальшого зберігання. Згідно висновку експерта № 70/10-1379 від 24.06.2014 року вказані рослини являються
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рослинами роду конопля (Cannabis), які віднесено до рослин, які містять
наркотичні засоби та психотропні речовини обіг яких допускається в промислових цілях. Дані рослини громадянин ОСОБА_1 незаконно засіяв та
вирощував для виготовлення наркотичного засобу «марихуана» для особистого вживання, без мети збуту.
...
Допитані у судовому засіданні свідки ОСОБА_3 та ОСОБА_4, в тому
числі й в ході їх одночасного допиту, проведеного з метою усунення деяких розбіжностей у їх показах, дали суду аналогічні та відповідні один
одному пояснення, зокрема зазначили, що родину ОСОБА_1 вони знають,
оскільки проживають з ними на одній вулиці — по АДРЕСА_1 в м. Дніпропетровську. Влітку 2014 року вони були запрошені працівниками міліції
в якості понятих для проведення обшуку у домоволодінні родини ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1.
В ході обшуку працівниками міліції були вилучені 85 кущів коноплі,
які вилучалися частково на огороді, біля літньої кухні та навколо будинку. Кількість кущів вилучених відповідно на огороді, біля будинку та біля
літньої кухні відокремлено назвати не змогли. Кущі були різної довжини
від 0,5 до 2 метрів, виривалися з корінням. На городі кущі коноплі проростали хаотично поміж інших рослин, зокрема томатів та полуниці. При
цьому, кущі коноплі росли в більшості по краю городу, разом з іншими
бур’янами. Земля на городі, саме там де росли культурі рослини (томати
та полуниця) була оброблена, в інших частинах, в тому числі біля літньої
кухні та навколо будинку слідів обробки ґрунту, його розпушення, прополки тощо не було. Вилучені кущі коноплі поклали у целофанові пакети, опечатали та всі учасники обшуку розписалися на бирках. Крім того,
у літній кухні вилучили медичний шприц з рідиною жовтого кольору та
фрагменти пластикових пляшок, які також були упаковані у поліетиленові
пакети і опечатані.
...
У судовому засіданні досліджений протокол обшуку від 18 червня
2014 року, відповідно до якого 18.06.2014 року в період часу з 17.30
год. до 18.30 год., у присутності двох понятих — ОСОБА_3 та ОСОБА_4,
обвинуваченого ОСОБА_1, було проведено обшук на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого між будинком та парканом домоволодіння були виявлені рослини зеленого кольору схожі на
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рослини конопель. Зазначені рослини ростуть впродовж передньої
стіни будинку; на городі між полуницею також виявлені рослини роду
конопель, за літньою кухнею домоволодіння з задньої сторони виявлені кущі конопель. Зазначені кущі конопель були вилучені з корінням
в загальній кількості 85 штук, запаковані у поліетиленовий пакет та опечатані. З 85 вилучених кущів коноплі 20 кущів вилучені за літній кухнею,
15 кущів на городі серед рослин полуниці, остання кількість кущів вилучена за домоволодінням. Вилучені кущі коноплі запаковані у два поліетиленові мішки. Також, під час обшуку, у літній кухні виявлено медичний
шприц 2 мл. з голкою та захисним ковпачком, з рідиною світло-жовтого
кольору, пляшку 2,5 л. з обрізаним горлом в середині якої знаходилася вода та вставлений фрагмент пляшки з обрізаним дном у горловині
якої вставлено голівка з під ключа на 12 мм. з сіткою, покриті нальотом
коричневого кольору. Зазначені предмети були запаковані у поліетиленовий пакет та опечатані.
Натомість, дані протоколу обшуку від 18 червня 2014 року не
містять жодних відомостей, які вказували би на ознаки культиву
вання вилучених в ході обшуку кущів конопель, таких як розпушу
вання ґрунту, сліди прополки, видалення бур’янів, поливу тощо.
Разом з тим, в судовому засіданні встановлена й невідповідність
протоколу обшуку від 18.06.2014 року вимогам Кримінального про
цесуального кодексу України.
Так, у порушення п. 1 ч. 3 ст. 104 КПК України, у вступній частині
зазначеного протоколу обшуку не вказані відомості про всіх осіб,
присутніх під час проведення слідчої дії; зазначені лише слідчий
ОСОБА_15 та поняті ОСОБА_3 і ОСОБА_4 При тому, що у судовому
засіданні встановлено, а крім того й вбачається з самого прото
колу обшуку від 18.06.2014 року, що під час обшуку був присутній
ОСОБА_1, якому надавалася для ознайомлення та була вручена
копія ухвали слідчого судді від 17.06.2014 року. Також, у заключній
частині в якості учасників обшуку зазначені три особи — ОСОБА_8,
ОСОБА_9 та ОСОБА_10, підписи яких у протоколі відсутні, що є пору
шенням вимог ч. 5 ст. 104 КПК України.
Крім того, у протоколі обшуку від 18.06 2014 року, у відповідній
графі бланку протоколу, зазначено про незастосування технічних
засобів фіксації при проведенні процесуальної дії. Однак, до вказа
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ного протоколу додані фототаблиці, які містять роздрукування шес
ти фотографій, зроблених під час проведення обшуку 18.06.2014 року
за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1. Зазначені фототаблиці засвідченні підписом слідчого ОСОБА_12., який, у свою чергу, не
зазначений у протоколі обшуку від 18.06.2014 року як учасник слідчої дії.
Таким чином, виготовлення та приєднання до протоколу обшуку
зазначених фототаблиць здійснено у порушення вимог ч. 3 ст. 105
КПК України, відповідно до якої, додатки до протоколів повинні бути
належним чином засвідченні підписами слідчого, прокурора, спе
ціаліста, інших осіб, які брали участь у виготовленні та/або вилученні
таких додатків.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 пояснив, що під час
обшуку у домоволодінні за місцем його проживання крім слідчого
ОСОБА_15, були присутні чотири працівника міліції, серед яких він
знає прізвища двох — ОСОБА_11 та ОСОБА_10 При цьому, при проведенні обшуку, хтось з них, хто конкретно пригадати не зміг, здійснював
фотозйомку під час обшуку на цифрову фотокамеру мобільного телефону. Слідчого ОСОБА_12 під час проведення обшуку не було.
Також ОСОБА_1 зазначив, що під час обшуку домоволодіння,
разом з ним були присутні його батьки, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, яким
надавалася для ознайомлення ухвала слідчого судді про дозвіл на
проведення обшуку.
...
Таким чином, судом встановлено, що при проведенні обшу
ку 18.06.2014 року, слідчим ОСОБА_15 були порушенні вимоги ч. 8
ст. 236 КПК України, оскільки не було роз’яснено та забезпечено пра
во присутніх при обшуку осіб, робити заяви, які підлягають занесен
ню до протоколу.
Крім того, при проведенні обшуку 18.06.2014 року за місцем про
живання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1, слідчим ОСОБА_15 істотно
порушені права обвинуваченого ОСОБА_1, оскільки у порушення ви
мог ч. 3 ст. 223 КПК України, слідчим не було роз’яснено ОСОБА_1 та
іншим особам, які були присутні при обшуку і чиї права та законні
інтереси були або могли бути обмеженні або порушенні, їх процесу
альних прав та обов’язків, передбачених КПК України та встановле
ну законом відповідальність.
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Підписи обвинуваченого ОСОБА_1, а також інших осіб, присутніх
при обшуку, про роз’яснення їм прав та обов’язків, у протоколі обшу
ку від 18.06.2014 року відсутні.
З огляду на наявні істотні порушення, у їх сукупності, при проведенні
обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 в м. Дніпропетровську за місцем проживання ОСОБА_1 та складанні за його результатами протоколу обшуку
від 18.06.2014 року, суд визнає протокол обшуку від 18.06.2014 року за
адресою: м. Дніпропетровськ, АДРЕСА_1 в м. Дніпропетровську за місцем
проживання ОСОБА_1 недопустимим доказом, як такий, що отриманий
з істотним порушенням вимог Кримінального процесуального кодексу
України.
За клопотанням прокурора у судовому засіданні був допитаний
в якості свідка ОСОБА_12, який приймав участь у кримінальному провадженні в якості слідчого. ОСОБА_12 пояснив, що він здійснював досудове
розслідування у даному кримінальному провадженні. В червні 2014 року,
на підставі ухвали слідчого судді, ним був проведений обшук за місцем
проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1, вході якого були вилучені
85 кущів коноплі, два фрагменти пластикових пляшок з наперстком у горловині та шприц з рідиною жовтого кольору.
Натомість, до показань ОСОБА_12 суд відноситься критично, ос
кільки вони не узгоджуються з відомостями протоколу обшуку за
місцем проживання ОСОБА_1 від 18.06.2014 року, так як у зазначеному
протоколі відсутні відомості щодо ОСОБА_12, як особи, яка прийма
ла участь у обшуку, а також відсутній його підпис у протоколі. Крім
того, обвинувачений ОСОБА_1 у судовому засіданні заявляв про те,
що під час обшуку 18.06.2014 року за місцем його проживання, слід
чого ОСОБА_12 не було. З огляду на це, показання ОСОБА_12 не мо
жуть бути покладені в основу обвинувачення.
Постановою слідчого від 19.06.2014 року про призначення хімічної
експертизи призначено хімічну експертизу до проведення якої залучено
експертів НДЕКЦ при ГУМВС України у Дніпропетровській області. На вирішення експерта поставлено питання: чи є надані для дослідження речовини наркотичними засобами, психотропними речовинами, прекурсорами,
та яка їх кількість?
Відповідно до зазначеної постанови, для дослідження експерту надано один білий мішок зшитий ниткою, опечатаний биркою, два поліетиле388
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нових пакети, опечатані бирками із вилученими предметами та речовинами 18.06.2014 року при проведенні обшуку на території домоволодіння
АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_1.
З висновку експерта № 70/10-1379 від 24.06.2014 року вбачається,
що до відділу спеціальних видів експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України у Дніпропетровській області 19.06.2014 року надійшла постанова від
19.06.2014 року про призначення судової експертизи наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.
Згідно до висновку експерта судової експертизи психотропних наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
70/10-1379 від 24.06.2014 року, надані на експертизу 19.06.2014 року рослини у кількості 85 штук, (згідно протоколу огляду від 18.06.2014 року) є рослинами роду коноплі (Cannabis), які віднесені до рослини, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей. На внутрішній поверхні металевого наперстка виявлений
тетрагідроканабінол, визначити масу якого немає можливості в зв’язку
з його незначною кількістю, який входить до складу наркотичних засобів,
які виготовляються із рослини роду коноплі. Рідина об’ємом 1,3 мл містить
прекурсор — сірчану кислоту, щільність якої складає менше 45% (не підлягає заходам контролю).
У судовому засіданні судовий експерт ОСОБА_13 повністю підтвердив наданий ним висновок експертизи, та уточнив, що визначення роду
рослини при дослідженні судової експертизи психотропних наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів входить до меж
зазначеного експертного дослідження та здійснюється відповідно до Міжвідомчої методики дослідження наркотичних засобів з рослин конопель
та маку снотворного. Натомість, експерт ОСОБА_13 зазначив, що визна
чити чи являються вилучені рослини коноплі дикорослими чи виро
щеними внаслідок їх культивування (культурними), тобто посіву, об
роблення та вирощування тощо він не може, оскільки таке питання
виходить за межі його експертного допуску та методів експертного
дослідження.
Натомість, при дослідженні у судовому засіданні висновку експерта
судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів 70/10-1379 від 24.06.2014 року встановлено, що у висновку експертного дослідження експерт вказує на дослідженні ним рослини
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у кількості 85 штук, вилучені згідно протоколу огляду від 18.06.2014 року. Проте, як вбачається з реєстру матеріалів досудового розслідування,
така слідча дія як огляд, у кримінальному провадженні не проводи
лася, протоколу огляду не складалося, на дослідження у судовому
засіданні не надавалося.
Крім того, в описовій частині дослідження, в частині опису об’єктів дослідження, наданих на експертизу, експертом зазначено, що при відкритті
упаковки встановлено, що в ній знаходяться два фрагменти полімерної
пляшки в горловині якої вставлений металевий наперсток з отворами та
нашаруванням речовини чорного кольору в середині (об’єкт 2). Однак,
згідно протоколу обшуку від 18.06.2014 року, у домоволодінні за місцем
проживання ОСОБА_1 вилучені фрагменти полімерних пляшок, на горловині однієї з яких, встановлена головка від гайкового ключа на 12 мм з сіткою. Відомостей про виявлення та вилучення металевого наперстка
у зазначеному протоколі обшуку не вбачається.
Наявні невідповідності та суперечності відомостей протоколу
обшуку від 18.06.2014 року та висновку експерта судової експертизи
психотропних наркотичних засобів, психотропних речовин, їх ана
логів та прекурсорів 70/10-1379 від 24.06.2014 року у своїй сукупності
позбавляють суд можливості дати об’єктивну та належну оцінку за
значеному висновку експерта та встановити чи являлися 85 кущів
конопель, вилученні під час обшуку 18.06.2014 року за місцем про
живання ОСОБА_1, культивованими чи дикорослими рослинами.
Разом з тим, у судовому засіданні встановлена невідповідність
висновку експерта вимогам закону. Так, у порушення вимог п. 2 ч. 1
ст. 102 КПК України, у вказаному висновку експерта не зазначені міс
це і час проведення експертизи. Крім того, в якості підстави проведення експертизи експертом зазначена постанова слідчого від 19.06.2014 року про призначення судової експертизи наркотичних засобів, пси
хотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Проте, у судовому
засіданні встановлено, що така постанова слідчим не виносилася,
натомість виносилася постанова від 19.06.2014 року про призначен
ня хімічної експертизи, яка не вказана експертом, як підстава для
проведення експертизи.
Відповідно до п. 1.2.1. Інструкції про призначення та проведення
судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом
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Міністерства юстиції України від 08.01.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міні
стерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5, який діяв на час призначення та проведення експертизи), експертиза наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів відноситься до
виду судової криміналістичної експертизи, отже не являється хіміч
ною експертизою.
Таким чином, суд приходить до висновку, що судова експертиза
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекур
сорів № 70/10-1379 від 24.06.2014 року проведена безпідставно з іс
тотними порушеннями вимог КПК України, у зв’язку з чим її висно
вок, у відповідності до вимог ст.ст. 86 та 89 КПК України суд визнає
недопустимим доказом.
Разом з тим, суду не надано жодних доказів на підтвердження
того, що вилученні під час обшуку 18 червня 2014 року в домово
лодінні по АДРЕСА_1 в м. Дніпропетровську, рослини є культивова
ними рослинами роду конопель, тобто, що зазначені рослини явля
ються не дикорослими, а засіяні та вирощені шляхом розпущення
ґрунту та видалення бур’янів тощо.
...
До показань свідка ОСОБА_7 суд відноситься критично з огляду на
наступне.
...
Крім того, ОСОБА_7 у судовому засіданні зазначав, що йому було повідомлено лише про прізвище, ім’я та по батькові ОСОБА_1 та адресу його
проживання, а повну дату його народження він не знав. Натомість, у судовому засіданні встановлено, що у протоколі прийняття заяви про вчинене
кримінальне правопорушення від 03.06.2014 року ОСОБА_7 було повідомлена повна дата народження ОСОБА_1 — ІНФОРМАЦІЯ_1 року, яка відповідає дійсності.
Також, ОСОБА_7 у судовому засіданні не зміг чітко пояснити
з якою метою невідома наркозалежна особа повідомила йому про
те, що ОСОБА_1, начебто, вирощує кущі конопель, та з якою метою
він особисто звернувся до органів досудового слідства з відповід
ною заявою, пославшись лише на свій громадський обов’язок,
викликаний патріотичними переконаннями щодо боротьби з неза
конним обігом наркотиків.
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Відповідно до ч. 5 ст. 95 КПК України, особа дає показання лише щодо фактів, які вона сприймала особисто. З огляду на зміст показань свідка
ОСОБА_7, суд приходить до висновку про їх неналежність в якості доказу,
оскільки останній давав показання, посилаючись лише на неочевидні
для нього факти, які були йому повідомлені малознайомою особою,
а не факти, які він сприймав особисто. Таким чином, суд приходить
до висновку, що показання ОСОБА_7 не можуть бути покладені у основу
обвинувачення ОСОБА_1.
...
Будь-яких інших належних та допустимих доказів того, що вилучені
18.06.2014 року рослини конопель були посіяні та вирощені саме обвинуваченим ОСОБА_1 суду не надано.
Таким чином, суд вважає, що обвинувачення в частині того, що вилучені 18.06.2014 року рослини в кількості 85 штук посіяні та вирощені саме
обвинуваченим ОСОБА_1 зводиться лише до припущень, які у судовому
засіданні не знайшли свого підтвердження належними та допустимими доказами, у зв’язку з чим не можуть бути покладені у основу обвинувачення
і прийняті судом.
...
Керуючись ст.ст. 369–371, 373, 374 КПК України суд, —
УХВАЛИВ:
ОСОБА_1 визнати невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України та виправдати його у зв’язку
з недоведеністю вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України.
...
Суддя: 	М. М. Таус

392

Додаток 7

ДОДАТОК 7
Справа № 753/4214/15-к
(http://reyestr.court.gov.ua/Review/47326461)
Провадження № 1-кп/753/292/15
Дарницький районний суд
міста Києва
ВИРОК
Іменем України
«23» липня 2015 р.

м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі:
...
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне
провадження за обвинуваченням
ОСОБА_2, ..., не маючого судимості в силу ст. 89 КК України,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263
КК України, —
...
ВСТАНОВИВ:
органами досудового розслідування ОСОБА_2 обвинувачується в тому,
що у невстановлений досудовим розслідуванням день, час, місці та спосіб
у особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, незаконно придбав невстановлену кількість особливо небезпечного наркотичного
засобу — опію ацетильованого, який почав зберігати з метою збуту.
Так, 29 листопада 2014 року близько 15 год. 45 хв., знаходячись біля
будинку по АДРЕСА_2 за 300 грн. незаконно збув особі з вигаданими анкетними даними ОСОБА_4 одноразовий медичний шприц об’ємом 5 мл.
з особливо небезпечним наркотичним засобом — опієм ацетильованим,
масою у перерахунку на суху речовину, 0, 441 г.
393

Додатки

Також 2 грудня 2014 року о 16 год. 45 хв. ОСОБА_2, перебуваючи біля
будинку АДРЕСА_3 за 300 грн. повторно збув особі з вигаданими анкетними даними ОСОБА_4 одноразовий медичний шприц об’ємом 5 мл з особливо небезпечним наркотичним засобом — опієм ацетильованим, масою
у перерахунку на суху речовину, 0, 20г.
За аналогічних обставин 3 грудня 2014 року о 16 год. 45 хв. ОСОБА_2, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_4 за 260 грн. повторно збув особі з вигаданими анкетними даними ОСОБА_4 одноразовий медичний шприц об’ємом
5 мл з особливо небезпечним наркотичним засобом — опієм ацетильованим, масою у перерахунку на суху речовину, 0,19 г.
Крім того, 3 грудня 2014 року з 18 год. 00 хв. по 18 год. 25 хв. у ОСОБА_2
під час проведення поверхневого огляду було виявлено та вилучено два
медичних шприца з особливо небезпечним наркотичним засобом — опієм
ацетильованим, масою у перерахунку на суху речовину 0,016 г. та 0,002 г.,
а також пластикова пляшка з особливо небезпечним наркотичним засобом — опієм ацетильованим, масою у перерахунку на суху речовину
0,049 г., а всього 0,067 г., який останній зберігав без мети збуту.
Крім того, 3 грудня 2014 року в ході проведення обшуку квартири
АДРЕСА_1 у період часу з 19 год. 00 хв. по 20 год. 26 хв. у кімнаті ОСОБА_2
було виявлено та вилучено два одноразових медичних шприца та куртку
останнього, в яких виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб —
опій ацетильований, який останній зберігав для власного вживання без
мети збуту. При цьому в шприцах виявлено наркотичний засіб у слідовій
(незначній) кількості, а на куртці виявлено наркотичний засіб масою, у перерахунку на суху речовину, 0,030 г.
Також, ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що 3 грудня 2014 року за місцем його проживання в АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено два споряджених магазина по 30 патронів в кожному, 19 патронів, а всього 79 бойових
припасів калібром 5.45 мм, що належать до автомата «Калашникова», які
останній зберігав без передбаченого законом дозволу.
Вказані дії обвинуваченого органом досудового розслідування
кваліфіковано за ч. 2 ст. 307 КК України як незаконне придбання, зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту та збут
особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого повторно; за ч. 2
ст. 309 КК України як незаконне придбання, зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу без мети збуту особою, яка раніше вчинила
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злочин, передбачений ст. 307 КК України; за ч. 1 ст. 263 КК України як зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 свою вину у вчиненні вказаних злочинів не визнав та пояснив, що справа відносно
нього сфабрикована, оскільки він наркотичні засоби нікому не збував, та
взагалі не був присутнім у автомобілі під час першої оперативної закупки
та в під’їзді під час другої оперативної закупки. Стосовно третьої оперативної закупки, то останній зазначив, що в той день він разом з іншими
особами знаходився в квартирі у знайомого. Коли вони почали розходитися, то двоє інших поїхали на машині, а він пішов додому. В цей час до нього
раптово підбігло двоє осіб із зброєю та почали засовувати йому в кишеню
куртки пляшку 0,5 л. з-під мінеральної води, в якій була якась рідина. Коли він
намагався відштовхувати цю пляшку, то вона почала розливатися на нього, землю та людей. Після сутички на нього одягли наручники та поклали
в гаманець якісь гроші, після чого посадили в машину. Через деякий час вони
пішли до нього додому, де було проведено обшук, під час якого було вилучено його мобільний телефон, патрони та два шприца, на які він сам вказав.
Проте вказує, що шприци були пусті та лежали в медичній аптечці, оскільки він ними користувався для вживання ліків. Особисто він під час обшуку
в кімнаті не був приступнім, а йому пізніше показали, що знайшли. При цьому зазначає, що по кімнаті ходило дуже багато людей, не менше дев’яти.
Щодо боєприпасів, то ОСОБА_2 зазначив, що не знає звідки вони з’явилися.
Крім того, надаючи відповіді на запитання обвинувачений стверджував, що під час його безпосереднього затримання, коли оділи наручники,
то ніхто йому права не роз’яснював, протокол затримання не складав, та
дозвіл на поверхневий огляд чи обшук він також не давав.
Стосовно наявної рідини на його куртці, то останній пояснив це тим,
що вона могла там опинитися, коли він відбивався від пляшки з рідиною,
яку йому намагалися покласти в кишеню, як він потім вже дізнався, працівники міліції.
Щодо виявлених у нього при затриманні двох шприців, то ОСОБА_2
пояснив, що вони були порожні, так як він ще раніше вжив наркотичний засіб, який там знаходився, оскільки має залежність від наркотичних засобів
та раніше неодноразово лікувався від цього.
Також ОСОБА_2 пояснив, що на його думку, таке переслідування
пов’язано з тим, що він неодноразово відмовлявся співпрацювати з праців395
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никами ВБНОН, які знаючи, що він вживає наркотичні засоби, бажали щоб
він здавав осіб, які збувають наркотичні засоби.
З приводу аудіо та відео фіксації проведення оперативних закупок,
то обвинувачений наполягав, що голос на плівці йому не належить, сам
він присутній при закупівлях не був, про нього там не йдеться, ім’я його не
називають, а також не видно обличчя особи, в якої нібито купували наркотичний засіб.
...
Так, з матеріалів кримінального провадження, а саме витягу з реєстру до кримінального провадження № 12014100020009713 вбачається, що
підставою внесення даних до ЄРДР 04.11.2014 року стали матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів
вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень. У фабулі правопорушення зазначено, що 3 грудня 2014 року співробітниками
ВБНОН Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві, в ході реалізації оперативної інформації після проведення оперативних закупівель у ОСОБА_2
було виявлено та вилучено два одноразових медичних шприца з залишками рідини темного кольору та пластикову пляшку з-під мінеральної води «Моршинська», в середині якої знаходилася рідина темного кольору
та вказана правова кваліфікація за ч. 2 ст. 309 КК України. При цьому зазначено слідчих уповноважених на здійснення досудового розслідування,
а саме: ОСОБА_20, ОСОБА_17, ОСОБА_21, ОСОБА_16.
Проте, є незрозумілим, яким чином слідчий, вносячи такі дані
лише 4 листопада 2014 року, міг знати про обставини, які ще не
настали, що не можуть не викликати певні сумніви в законності
вилучення вказаних шприців та пляшки в майбутньому. Наведене
свідчить про те, що розслідування у кримінальному проваджен
ні відносно ОСОБА_2 було розпочато до вчинення дій, зазначених
в обвинувальному акті, без достатніх на це підстав, тобто розсліду
вання було розпочато ще по не вчинених на час внесення даних до
ЄРДР злочинів.
Крім того, протокол огляду місця події від 3 грудня 2014 року, відповідно до якого слідчий ОСОБА_17 у присутності понятих провів огляд ділянки,
де знаходиться громадянин ОСОБА_2, з внутрішньої кишені куртки якого
виявлено та вилучено півлітрова пляшка з-під мінеральної води «Моршинська» з рідиною темно-коричневого кольору, два шприца з залишками
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темного кольору, грошові кошти на загальну суму 820 грн. та мобільний
телефон Нокіа, які поміщено до пакету, слід визнати недопустимим доказом по справі, так як їх отримано не у порядку встановленому КПК України,
виходячи з наступного.
За змістом ч. 1 ст. 237 КПК України огляд місцевості, приміщення, речей
та документів проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо
обставин вчинення кримінального правопорушення. Проведення огляду
чи обшуку особи положеннями ст. 237 КПК України не передбачено.
Чинний КПК України передбачає вичерпний перелік безпосередніх
підстав проведення особисто обшуку, а саме є три випадки:
1) ч. 3 ст. 208 КПК України — під час її затримання;
2) ч. 5 ст. 236 КПК України — обшук особи, яка перебуває в житлі чи
іншому володіння, в якому відбувається обшук за ухвалою слідчого судді, і відносно якої є достатні дані вважати, що вона переховує на собі предмети або документи, які мають значення для
кримінального провадження;
3) ч. 1 ст. 233 КПК України — за добровільною згодою особи.
Також частинами 1, 3, 4 ст. 208 КПК України визначено, що уповноважена особа має право затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, якщо цю особу застали на місці вчинення злочину, та може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених
ч. 7 ст. 223 і ст. 236 цього Кодексу, якими регламентовано порядок проведення обшуку та, зокрема, визначено, що обшук особи здійснюється
за рішенням слідчого чи прокурора з обов’язковою участю не менше
двох понятих. Уповноважена службова особа, що здійснила затримання
особи, повинна негайно повідомити затриманому зрозумілою для нього
мовою підстави затримання та у вчиненні якого злочину він підозрюється, а також роз’яснити право мати захисника, отримувати медичну допомогу, давати пояснення, показання або не говорити нічого з приводу
підозри проти нього, негайно повідомити інших осіб про його затримання і місце перебування відповідно до положень ст. 213 КПК України,
вимагати перевірку обґрунтованості затримання та інші процесуальні
права, передбачені КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 208 КПК України,
ще й обов’язково скласти протокол про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, в якому уповноважена особа повинна зазначити: місце, дата і точний час (година і хвилини) затримання; підстави за397
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тримання; результати особистого обшуку; клопотання, заяви чи скарги
затриманого, якщо такі надходили; повний перелік процесуальних прав
та обов’язків затриманого.
Згідно зі ст. 29 Конституції України кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи
затримання, роз’яснено його права та надання можливості з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою
захисника.
Однак свідок ОСОБА_19, надаючи відповіді на запитання суду, пояснив, що він був присутній понятим лише під час обшуку в квартирі
ОСОБА_2 та вилучення у нього куртки, в той час як у протоколі огляду місця події від 3 грудня 2014 року його також вказано у якості понятого при
затриманні та огляді ОСОБА_2 Між тим у протоколі затримання ОСОБА_2,
складеного 3 грудня 2014 року лише о 23 год. 54 хв., взагалі не зазначено
про понятих, хоч вказано, що фактично затримання було о 18 год. 00 хв.
При цьому у даному протоколі відсутні вказівки про вилучення у останнього будь-яких речей чи коштів під час фактичного затримання. Тобто,
фактичне затримання ОСОБА_2 саме о 18 год. 00 хв. відбулося без належного процесуального оформлення. Права ж ОСОБА_2 роз’яснювалися
також лише о 23 год. 50 хв., про що свідчить відповідний протокол від
3 грудня 2014 року. Жоден свідок у судовому засіданні не вказував про
те, що особисто чув, щоб слідчий ОСОБА_17 при затриманні роз’яснював
ОСОБА_2 права. Заперечував про таке й сам обвинувачений. У протоколі огляду місця події від 3 грудня 2014 року в графі роз’яснення прав
підозрюваному, також відсутні будь-які дані про роз’яснення затриманому
ОСОБА_2 його права на захист та про його відмову від захисника в порядку, передбаченому ст. 54 КПК, яка повинна відбуватися виключно в присутності захисника, чим було порушено права та основоположні свободи
людини. Також у цьому протоколі відсутні дані про те, що ОСОБА_2 давав
добровільну згоду на його огляд чи обшук, про що стверджував слідчий
ОСОБА_17 у суді.
А тому, оскільки так званий огляд місця події від 3 грудня 2014 року під
час якого ОСОБА_2 затримано без належного процесуального оформлення, з порушенням прав та основоположних свобод людини, з фактичним
проведенням обшуку затриманого без дотримання вимог ст. 208, 223, 236,
233 КПК України, за відсутності понятого ОСОБА_19 та без добровільної
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згоди ОСОБА_2 на його обшук, було проведено з суттєвим порушенням
вимог КПК України та ст. 29 Конституції України, то усі докази, отримані
в ході проведення цієї слідчої дії або на підставі речей, вилучених під час
її проведення також є недопустимими, це зокрема стосується висновків
експерта з ілюстративними таблицями № 3106х від 9 грудня 2014 року,
№ 3118х від 6 січня 2015 року, постанови про визнання та приєднання речових доказів від 5 січня 2014 року.
З викладених міркувань, не може визнаватися допустимим доказом
і куртка, вилучена у ОСОБА_2 при обшуку, на яку він нібито вилив наркотичний засіб з пляшки з-під мінеральної води при його затриманні щоб
уникнути кримінальної відповідальності, оскільки речовина, виявлена на
ній, була вилучена та отримана з порушенням норм КПК.
Більш того, відповідно до матеріалів справи, вказана куртка взагалі не
була визнана речовим доказом.
Також слід зазначити, що єдиними свідками дій ОСОБА_2, який ніби
то виливав рідину з пляшки на куртку, намагаючись знищити речовий
доказ, були працівники ВБНОН, які є зацікавленими особами по цьому
кримінальному провадженні, та не можуть бути єдиним доказом, покладеним в основу обвинувального вироку.
Крім того, ОСОБА_2 у судовому засіданні заперечував належність вилучених у нього при фактичному затриманні грошових коштів, зазначаючи
про те, що вони йому були підкинуті працівниками міліції при затриманні,
після одягнення наручників.
Однак, стороною обвинувачення не було спростовано таких тверджень останнього та не надано достовірних доказів, які б вказували на
належність вилучених у ОСОБА_2 при затриманні шприців, пляшки з рідиною та грошей. Зокрема, не було й проведено й відповідних дослід
жень (цитологічні, відбитки пальців) щодо наявності та належності
біологічних слідів ОСОБА_2 на вказаних речах та грошах.
Крім того, стаття 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» у визначенні правових підстав та порядку проведення
оперативної закупки відсилає до ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» та КПК України.
Пунктом 2 частини 1 статті 8 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» передбачено право підрозділів, які здійснюють оперативно-розшу399
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кову діяльність для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності
за наявності передбачених статтею 6 цього Закону підстав проводити
контрольовану поставку та контрольовану і оперативну закупку товарів,
предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та
юридичних осіб незалежно від форми власності з метою виявлення та документування фактів протиправних діянь. Проведення контрольованої
поставки, контрольованої та оперативної закупок здійснюється згідно
з положеннями статті 271 Кримінального процесуального кодексу України у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Міністерства
внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, служби безпеки України, погодженими з Генеральною прокуратурою
України та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України.
Таким чином, Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»
визначає права оперативних підрозділів щодо проведення оперативної
закупки лише за умови дотримання вимог ст. 271 КПК України.
Зі змісту ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину може
здійснюватися у випадках наявності достатніх підстав вважати, що готується вчинення або вчиняється тяжкий чи особливо тяжкий злочин та проводиться у тому числі в формі оперативної закупки.
Зважаючи, що контроль за вчиненням злочину відноситься до негласних слідчих (розшукових) дій, застосуванню підлягають положення
параграфу 1 глави 21 «Загальні положення про негласні слідчі дії».
Відповідно ч. 2 ст. 246 КПК України, негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені в тому числі ст. 271 КПК України, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
Виключно прокурор має право прийняти рішення про проведення
такої негласної слідчої (розшукової) дії, як контроль за вчиненням злочину
(ч. 4 ст. 246 КПК України).
Проводити негласні слідчі (розшукові) дії має право слідчий, який здійснює досудове розслідування злочину, або за його дорученням — уповноважені оперативні підрозділи органів внутрішніх справ (ч. 6 ст. 246 КПК
України).
Тобто, оперативна закупка наркотичних засобів може проводи
тись лише у разі внесення відомостей про злочин до Єдиного реєстру
досудових розслідувань, за постановою прокурора, уповноваженою
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на те особою — слідчим або оперативним працівником лише при на
явності відповідного доручення на це слідчого.
Положення п. 2 ст. 10 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність»
в частині можливості використання матеріалів оперативно-розшукової
діяльності для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами
у кримінальному провадженні мають тлумачитись через призму базових
норм КПК України, в тому числі у даному випадку ст.ст. 86, 271 КПК України
та лише за умови їх неухильного дотримання.
Однак, судом було встановлено, що протокол огляду місця події
від 29 листопада 2014 року, відповідно до якого проведено огляд службового кабінету № 324, в якому знаходиться ОСОБА_4, з руки якого було
вилучено повністю заповнений медичний шприц, об’ємом 5 мл; протокол
огляду місця події від 2 грудня 2014 року, відповідно до якого проведено огляд службового кабінету № 324, в якому знаходиться ОСОБА_4,
з руки якого було вилучено медичний шприц, об’ємом 5 мл, заповнений на
3,5 мл.; протокол огляду місця події від 3 грудня 2014 року, відповідно
до якого проведено огляд службового кабінету № 324, в якому знаходиться ОСОБА_4, з руки якого було вилучено медичний шприц, об’ємом 5 мл,
заповнений на 3 мл. складено та проведено неуповноваженими слід
чими СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_9, ОСОБА_11
та ОСОБА_10, які не були визначені у складі слідчої групи для досудового
розслідування в даному кримінальному провадженні, як це передбачено
ст. 39 КПК України, у зв’язку з чим не можуть визнаватися допустими
ми доказами.
Щодо протоколів огляду покупця та передачі грошових коштів з фототаблицями до них від 29 листопада 2014 року, відповідно до якого проведено огляд ОСОБА_4, який дав добровільну згоду на проведення оперативної закупівлі наркотичного засобу — опію ацетильованого у ОСОБА_2,
та під час якого сторонніх речей крім мобільного телефону не виявлено,
а у подальшому надано гроші в сумі 300 грн. (200, 50, 50 грн.); від 2 грудня та 3 грудня 2014 року, відповідно до яких проведено огляд ОСОБА_4,
які дали добровільну згоду на проведення оперативної закупівлі наркотичного засобу — опію ацетильованого у ОСОБА_2, та під час якого сторонніх речей крім мобільного телефону не виявлено, після чого надано
гроші в сумі 300 грн. (200, 50, 50 грн.), а 3 грудня 2014 року — 260 грн. (100,
50, 50, 50, 10 грн.) складено та проведено оперуповноваженим ВБНОН
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Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_22 та старшим оперуповноваженим ВКР Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_23,
то оскільки стороною обвинувачення не було надано відповідних
доручень уповноваженого на те слідчого, суд позбавлений можли
вості дослідити та оцінити належність та допустимість первинних
документів, на підставі, яких були здійснені оперативні закупівлі.
Це саме стосується й відсутніх постанов прокурора про проведення
негласних слідчих дій, як контроль за вчиненням злочину, з викла
денням обставин, які свідчать про відсутність під час негласної слід
чої дії провокування особи на вчинення злочину, на які є посилання
в матеріалах справи.
Що стосується висновків експертів № 3025х від 2 грудня 2014 року, № 3053х від 4 грудня 2014 року, № 3112х від 9 грудня 2014 року, якими
установлено належність, вилучених у ОСОБА_4 речовин до особливо небезпечного наркотичного засобу — опію ацетильованого, то за наявності
встановлених обставин їх вилучення неуповноваженими особами,
також не можуть бути визнані допустимим доказами.
Більш того, як видно з експертизи № 3025х, якою було встановлено
належність, вилученої у ОСОБА_4 речовини до наркотичного засобу, на
дослідження надійшов пакет, який обв’язано та прошито нитками, кінці
яких скріплено паперовими смужками з відбитком печатки та рукописним
написом: вилучено 20 листопада 2014 року. Між тим, у матеріалах даного
кримінального провадження відсутні дані про те, що відносно ОСОБА_2
здійснювалися якісь заходи, в тому числі оперативна закупка саме 20 листопада 2014 року, під час якої щось вилучалось у ОСОБА_4 Тому є незрозумілим, що саме досліджувалося експертом. Про даний факт захисник
обвинуваченого зазначав у судовому засіданні, проте стороною обвинувачення його спростовано не було.
Щодо висновку експерта № 3053х, то з її вступної частини вбачається, що вона проводиться на підставі постанови від 1 грудня 2014 року.
Проте предметом даного дослідження мав би бути медичний шприц
з рідиною, вилучений у ОСОБА_4 2 грудня 2014 року в ході другого етапу оперативної закупівлі. Тому також є незрозумілим, що ж саме направлялося на експертизу, оскільки 1 грудня 2014 року 2 етап закупівлі ще
проведено не було. Між тим суд був позбавлений можливості перевірити дану постанову, оскільки стороною обвинувачення даного доку402
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менту, навіть після звернення на це уваги захисником, надано не було.
В матеріалах справи наявна лише одна постанова слідчого від 2 грудня
2014 року про призначення експертизи, але по першому етапу закупівлі
29 листопада 2014 року.
Стосовно рапортів про виявлення кримінального правопору
шення від 29 листопада 2014 року, 2 грудня 2014 року, 3 грудня 2014 року,
протоколи про результати контролю за вчинення злочину від 29 листопада 2014 року, 3 грудня 2014 року, постанови про визнання та приєд
нання речових доказів від 7 грудня 2014 року, 5 січня 2015 року, то вони
є похідними від вказаних протоколів огляду місця події, визнаних
судом як недопустимий доказ, та не мають самостійного доказового
значення.
Також за клопотанням прокурора на підтвердження факту збуту
ОСОБА_2 наркотичних засобів, судом було допитано свідка ОСОБА_4.
Однак, слід зазначити, що показання останнього обвинуваченим оспорюються. ОСОБА_2 категорично заперечував у суді факти збуту наркотичних
засобів. А отже, за умови невизнання обвинуваченим своєї вини у збуті
наркотичних засобів та заперечення показань свідка із вигаданими анкетними даними, стороною обвинувачення не надано достатніх доказів, які б
спростували твердження останнього та його захисника про непричетність
до злочину. Інформація, отримана в результаті проведення оператив
ної закупівлі наркотичних засобів не повинна бути єдиним доказом,
на якому ґрунтується обвинувачення.
Також суд звертає увагу на те, що допитаний свідок з вигаданими анкетними даними ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснив, що при проведенні першого етапу закупки йому було надано 300 грн. та сумку з відеокамерою, після чого поїхали на АДРЕСА_2, де він в машині у ОСОБА_2 придбав шприц. При цьому на неодноразові запитання прокурора наполягав
на тому, що ніякої здачі за отриманий наркотичний засіб він не отримував,
а в машині було лише двоє осіб: він та ОСОБА_2.
Проте з протоколу перегляду відеозапису від 17 грудня 2014 року,
дослідженого в ході судового слідства, вбачається, що під час першої
оперативної закупки 29 листопада 2014 року в автомобілі крім ОСОБА_4
знаходилося ще двоє людей і вони між собою розмовляли. Крім того, відповідно до даного протоколу ОСОБА_4 наполягав на здачі з 300 грн.,
а саме 20 грн.
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Наведене викликає у суду сумніви в достовірності показань свідка
ОСОБА_4 щодо обставин події злочину з участю ОСОБА_2, а також підтверджує формальний характер, спрямований на штучне створення доказів
у кримінальному провадженні.
Також суд уважає за необхідне звернути увагу на те, що при пере
гляді в судовому засіданні аудіо та відео фіксації даних закупівель,
було встановлено нерозбірливість слів та голосів їх учасників,
у зв’язку з чим неможливо встановити їх належність, а відео зобра
ження було проведено таким чином, що з нього не можливо встано
вити особу, яка збувала ОСОБА_4 наркотичні засоби. Отже стороною
обвинувачення не надано доказів протиправної діяльності обвинуваченого в ході оперативних закупок, отриманих за допомогою аудіо та відео
контролю.
Крім того, суд уважає за необхідне зазначити, що в ході здійснення
оперативно-розшукової діяльності, спрямованої на викриття ОСОБА_2
у вчинені збуту наркотичного засобу ОСОБА_4 під час третьої оперативної закупки працівниками правоохоронних органів не було вжито заходів
до фіксації факту збуту з використанням технічних засобів, хоча потреба
в здійсненні такої фіксації була очевидною. Свідоме небажання праців
ників правоохоронних органів застосовувати технічні засоби при
третій оперативній закупці ставлять під сумнів достовірність даних,
отриманих в ході її проведення.
...
Стосовно інших письмових доказів, які було надано суду стороною
обвинувачення на підтвердження винуватості обвинуваченого, то суд уважає за необхідне зазначити наступне.
Щодо протоколів оперативної закупівлі, складених оперуповноваженим ВБНОН Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Бондаренком А. М.
в каб. № 324 Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві 29 листопада
2014 року, 2 грудня 2014 року, 3 грудня 2014 року, то кримінальним процесуальним кодексом не передбаченого такого процесуального документу
як протокол оперативних закупівель. Відповідно до вимог ч. 4 ст. 271
КПК України після проведення заходів з контролю за вчиненням злочину
складається протокол про результати контролю за вчиненням злочину,
до якого додаються речі і документи, отримані під час проведення цієї
негласної слідчої дії.
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Протокол огляду предмету, а саме мобільного телефону Нокіа,
який, відповідно цього протоколу було вилучено 4 листопада 2014 року
по АДРЕСА_3 при проведенні огляду місця події у ОСОБА_2, то суд уважає, що цей доказ є неналежним, оскільки не стосується обставин, які
підлягають доказуванню, так як в матеріалах справи взагалі відсутні дані
про вилучення у обвинуваченого будь-чого 4 листопада 2014 року. Також
суд звертає увагу, що сам протокол складений взагалі 4 січня 2014 року.
Щодо протоколу огляду місця події від 3 грудня 2014 року, відповідно до якого в присутності двох понятих та ОСОБА_5 на кухні в квартирі
АДРЕСА_1 було вилучено ніж та ватний тампон з речовиною бурого кольору, то суд уважає, що цей доказ є неналежним, оскільки взагалі не стосується обставин, що підлягають доказуванню. Тому постанова про визнання та
приєднання вказаних речових доказів від 19 січня 2015 року також є неналежним доказом.
Показання свідків ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15,
ОСОБА_16, ОСОБА_17, які були присутні при затриманні ОСОБА_2 та вказували про те, що останній сам повідомив їм про те, що в шприцах та
пляшці наркотичні засоби, то відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 87 та ч. 7 ст. 97
КПК України є недопустимим доказом.
Також органом досудового розслідування дії ОСОБА_2 кваліфіковано
за ч. 2 ст. 309 КК України, як незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 2 КК України, підставою кримінальної
відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке
містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом.
Об’єктивна сторона злочину передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України
полягає у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні,
перевезенні чи пересиланні наркотичних засобів, психотропних речовин
або їх аналогів без мети збуту.
Під незаконним придбанням наркотичних засобів розуміється їх
купівля, обмін на інші товари або речі, отримання як плати за виконану
роботу чи наданні послуги, позики, подарунка або сплати боргу, привласнення знайденого.
Під незаконним зберіганням розуміють будь-які умисні дії, пов’язані
з фактичним незаконним перебуванням наркотичних засобів у володінні
винного.
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Такі дії як виявлення та вилучення не охоплюються об’єктивною стороною злочину, передбаченого ст. 309 КК України.
З суб’єктивної сторони ці злочини можуть бути вчинені тільки з прямим умислом.
Проте, ні об’єктивна ні суб’єктивна сторона злочину передбаченого
ч. 2 ст. 309 КК України в обвинувальному акті не встановлені.
В цій частині обвинувачення має неконкретний характер, оскільки
органом досудового розслідування не встановлено час, місце, спосіб та
інші обставини вчинення злочину, форма вини, мотив і мета вчинення
злочину тощо.
У кримінальному провадженні відповідно до положень ст. 91 КПК України підлягають доказуванню:
1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші
обставини вчинення кримінального правопорушення);
2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення тощо.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою
встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
На підтвердження винуватості ОСОБА_2 стороною обвинувачення були надані докази, які на думку сторони обвинувачення, засвідчують факти
та обставини злочину, а саме протокол обшуку від 3 грудня 2014 року, де
зазначено, що в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_2: а саме, по
АДРЕСА_1 виявлено та вилучено два одноразових медичних шприца з речовиною темного кольору.
Згідно висновку експерта № 3118х від 6 січня 2015 року у змивах з наданих на дослідження шприців виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб — опій ацетильований у слідовій (незначній) кількості.
Проте вказані докази не підтверджують факт придбання та зберігання ОСОБА_2 цього наркотичного засобу, а вказані шприци, навіть, не були
визнані речовими доказами.
Допитані в судовому засіданні в якості свідків ОСОБА_12, ОСОБА_14,
ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 підтвердили лише
факт виявлення та вилучення шприців при обшуку. Проте жоден із свідків,
допитаних в судовому засіданні, не підтвердив факт незаконного прид406
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бання та зберігання ОСОБА_2 особливо небезпечного наркотичного засобу — опію ацетильованого.
Крім того, при дослідженні експертизи № 3118х від 6 січня 2015 року
було встановлено, що при розпакуванні пакету № 1 було виявлено одноразовий шприц з ін’єкційною голкою у футлярі, на якому присутні нашарування речовини коричневого кольору та ще один шприц з ватним тампоном усередині, вилучені 3 квітня 2014 року, в той час, як обшук в квартирі
по матеріалам справи відбувався 3 грудня 2014 року, коли вилучались два
шприца з залишками речовини темного кольору. Ні про які тампони всередині шприцу мова у процесуальних документах не йде. Вказане не може
не викликати сумніви щодо неналежності шприців, наданих на експертизу,
тим, які вилучалися при обшуку.
Також, у цьому ж висновку зазначено, що у змивах зі шприців виявлено опій ацетильований у слідовій (незначній) кількості. Однак, при
вирішенні питання про кримінальну відповідальність за ст. 309 КК
України необхідно керуватися таблицею розмірів наркотичних за
собів, що знаходяться у незаконному обігу, оскільки за незакон
не придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту
в невеликих розмірах наступає відповідальність за ст. 44 КУпАП
України.
Крім іншого суд звертає увагу, що відповідно до вимог ч. 3 ст. 104 КПК
України у вступній частині протоколу, в якому фіксується хід та результати
проведення процесуальної дії, мають міститися крім іншого відомості про
всіх осіб, які присутні під час її проведення.
Усупереч наведеним положенням процесуального закону, як
було встановлено в судовому засіданні, в даному протоколі з не
зрозумілих причин не було відображено всіх учасників, які були
присутні під час обшуку, зокрема працівників правоохоронних
органів у кількості 5–6 чоловік, які і вилучали вказані шприци. Ос
кільки вказані працівники ВБНОН були зацікавлені у результатах
виявлення у ОСОБА_2 заборонених речей, так як саме вони в про
цесі проведення оперативно-розшукової діяльності встановлюва
ли факти вчинення ОСОБА_2 злочинів та ініціювали питання про
подальше внесення матеріалів до ЄРДР, суд уважає, що не можна
прийти до однозначно висновку, про те, що їх упередженість не
є безсумнівною.
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...
Керуючись ст. 62 Конституції України, ст.ст. 368, 370, 373, 374 КПК
України, суд, —
УХВАЛИВ:
ОСОБА_2 в пред’явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307, ч. 1
ст. 263 КК України визнати невинуватим та виправдати на підставі п. 2 ч. 1
ст. 373 КПК України за недоведеністю вчинення цих злочинів останнім.
...
Суддя
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ДОДАТОК 8
Справа № 523/12348/14-к
(http://reyestr.court.gov.ua/Review/47855751)
Провадження № 1кп/523/92/15
Суворовський районний суд
міста Одеси
ВИРОК
Іменем України
16.06.2015 року

м. Одеса

...розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду
кримінальне провадження із звинувачення
ОСОБА_5, ... засудженого:
...
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, —
ВСТАНОВИВ:
...
ОСОБА_5 пред’явлено обвинувачення в незаконному зберіганні з метою збуту, а також в незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, а також у повторному вчиненні аналогічних дій при наступних
обставинах.
В невстановлений час, у невстановленому місці та у невстановленої
особи ОСОБА_5 незаконно, з метою подальшого збуту, придбав особливо-небезпечний наркотичний засіб — розчин опію, який став незаконно
зберігати.
Близько 15 години 30 хвилин 11 червня 2014 року ОСОБА_5, перебуваючи в м. Одесі по вул. Кримська, 56А, під час проведення співробітниками СБНОН Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області
оперативної закупки без затримання, незаконно збув ОСОБА_6 за гроші
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в сумі 350 грн. особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, — розчин опію, масою в сухому залишку 0,052 г.
Крім того, в невстановлений час, у невстановленому місці та у невстановленої особи ОСОБА_5 незаконно, з метою подальшого збуту, повторно
придбав особливо-небезпечний наркотичний засіб — розчин опію, який
також став незаконно зберігати.
Близько 16 години 50 хвилин 19 червня 2014 року ОСОБА_5, перебуваючи в м. Одесі по вул. Приморська, 25, під час проведення співробітниками СБНОН Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області
оперативної закупки, незаконно збув ОСОБА_6 особливо небезпечний
наркотичний засіб, обіг якого заборонено, — розчин опію, масою в сухому
залишку 0,138 г.
Обвинувачений свою вину у зазначених діях не визнав та показав про
наступне.
Наприкінці квітня 2014 року однокласник його дружини познайомив
обвинуваченого із ОСОБА_6, якого ОСОБА_5 знає як ОСОБА_7 Оскільки
обвинувачений періодично вживає наркотичні засоби з 16 років, то за зовнішніми ознаками та розмовою зрозумів, що ОСОБА_6 також вживає наркотичні засоби, після чого вони обмінялися номерами телефонів та час від
часу стали дзвонити один одному, при цьому ОСОБА_6 пропонував йому
купити разом опій та вжити.
10 чи 11 червня 2014 року ОСОБА_6 зателефонував йому, повідомив,
що в нього є опій, який запропонував купити, а коли ОСОБА_5 відмовився
через відсутність коштів, то декілька разів настійливо став передзвонювати та пропонувати дати опій в борг. Обвинувачений погодився, зустрівся
із ОСОБА_6 біля розташованої по вул. Кримській школи № 14, де останній
передав йому в шприці розчин, об’ємом 1,5 мл, який обвинувачений вжив
шляхом внутрішньовенної ін’єкції.
Щодо подій, які відбулися 19 червня того ж року, ОСОБА_5 показав,
що ОСОБА_6 знову першим зателефонував йому, повідомив, що тому
дуже зле, та попросив допомогти придбати наркотичний засіб для обох,
щоб сумісно вжити, а борг повернути пізніше, на що обвинувачений погодився. Вони зустрілися неподалік від місця проживання останнього,
доїхали маршрутним автобусом до вул. Ольгіївської, де ОСОБА_6 дав
йому 140 грн., а ОСОБА_5 доклав 70 грн., які був винен тому з минулої
зустрічі, після чого обвинувачений придбав за ці гроші у раніше знайомої
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жінки розчин, об’ємом 3 мл. В подальшому вони обидва вжили шляхом
внутрішньовенної ін’єкції приблизно по 1 мл цього розчину, а решта залишилася у ОСОБА_6 Вони розійшлися, після чого обвинуваченого було
затримано.
З показань ОСОБА_5 в суді також вбачається, що він пропонував оперативним співробітникам міліції показати квартиру, де мешкала жінка,
у якої він купив, з її слів, розчин опію, проте правоохоронці відповіли, що
їм це не потрібно.
Дослідивши докази в провадженні суд дійшов висновку про відсутність
в діях ОСОБА_5 складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, при
викладених у обвинуваченні обставинах, оскільки в судовому засіданні не
добуті належні та допустимі докази вини обвинуваченого.
Відповідно до положень ст.ст. 91 і 92 КПК України обов’язок доказування обставин, що мають значення для кримінального провадження, покладається на слідчого, прокурора та.
В основу пред’явленого ОСОБА_5 обвинувачення органом досудового
розслідування покладено показання залегендованого закупника — свідка
ОСОБА_6, показання понятих під час оперативних закупівель — свідків
ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій, висновки експертиз наркотичних засобів
№ 769 від 13 червня 2014 року та № 920 від 9 липня 2014 року, висновок
хімічної експертизи № 3915/17 від 6 серпня 2014 року та речові докази —
медичні шприці з рідиною коричневого кольору, ватні тампони із змивами
з рук обвинуваченого.
Незважаючи на покладений судом обов’язок із забезпечення
явки в суд залегендованого свідка ОСОБА_6, прокурором протягом
серпня 2014 року — червня 2015 року здійснено це не було, що, з ура
хуванням принципу безпосередності судового розгляду, унемож
ливило визнання показань цієї особи, наданих під час досудового
розслідування лише слідчому, в якості допустимого обвинувального
доказу.
Свідки ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, кожний окремо,
в суді показали, що в червні 2014 року були запрошені співробітниками
міліції в якості понятих при здійсненні оперативних закупівель наркотичних засобів у обвинуваченого, що відбувались як неподалік від вул.
Марсельської, так і в районі Пересип м. Одеси. В їх присутності закупник
411

Додатки

оглядався, тому вручались попередньо відксерокопійовані грошові купюри, потім здійснювався виїзд до місць закупівель, після чого вони на відстані бачили зустрічі між обвинуваченим та закупником, по завершенню
яких останній повертався до автомобіля співробітників органу внутрішніх
справ та видавав медичні шприці з рідиною коричневого кольору, пояснюючи, що це наркотичні засоби, які він щойно купив у ОСОБА_5 Кожен
з понятих був ознайомлений як із правами та обов’язками, так і з складеними співробітниками міліції протоколами про результати цих закупівель,
із змістом яких свідки погоджуються.
Суд визнає показання вищезазначених свідків недопустимими, оскільки:
— купівлю саме наркотичних засобів та передачу за них грошей
ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, кожний окремо, достовірно не бачили, оскільки перебували від закупника та обвинуваченого на певній відстані, яка б дозволяла не викрити їх участі
в якості понятих в цих процесуальних діях;
— як було додатково з’ясовано під час судового розгляду, шляхом
надання доступу стороні захисту та наступного відкриття обом
сторонам в якості додаткових доказів реєстрів та вироків в інших
кримінальних провадженнях, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та
ОСОБА_11, кожний окремо, або разом, були також понятими і під
час проведення інших оперативних закупівель, здійснених протягом 2013–2014 років співробітниками СБНОН Суворовського
РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області у обвинувачених
ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16;
— ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в суді прямо підтвердили свою участь
в якості понятих при проведенні співробітниками СБНОН Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області аналогічних
оперативних закупівель в інших кримінальних провадженнях,
а ОСОБА_10 та ОСОБА_11 — навпаки категорично це заперечили,
що не відповідало дійсності;
— ОСОБА_9 в суді показав про можливе перебування на диспансерному обліку, а захисником обвинуваченого отримано відповідні дані про те, що цей свідок притягувався до кримінальної
відповідальності за незаконне поводження з наркотичними засобами;
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— оперуповноважений СБНОН Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_17, будучи допитаним в суді за
клопотанням сторони захисту, показав, що ОСОБА_9 на сторінках
обох цих осіб в соціальній мережі внесений до категорії «друзі»,
а також про те, що ОСОБА_8 і ОСОБА_9 дійсно, а інші поняті —
ймовірно, брали участь в інших оперативних закупівлях;
...
Враховуючи викладене слід дійти висновку, що ОСОБА_8,
ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, кожний окремо, мають специфіч
ні стосунки із співробітниками СБНОН Суворовського РВ ОМУ ГУМВС
України в Одеській області, що проводили оперативні закупівлі нар
котичних засобів в даному кримінальному провадженні, а тому мо
жуть бути необ’єктивними, зацікавленими особами, що позбавляє їх
можливості бути понятими відповідно до вимог абзацу 3 ч. 7 ст. 223
КПК України.
Обставини проведення оперативних закупівель, що за змістом в цілому відповідали показанням ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11,
були підтверджені допитаними в суді, за клопотанням сторони захисту,
в якості свідків чинними та колишніми співробітниками СБНОН Суворов
ського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_17, ОСОБА_18
та ОСОБА_19, кожен з яких показав про первинне надходження неконкретизованої ними оперативної інформації про можливий збут ОСОБА_5
наркотичних засобів, внаслідок чого було санкціоновано і проведено дві
оперативні закупівлі, з яких одна — без затримання останнього, а друга — із його затриманням, з одночасним застосуванням засобів відеоконтролю. Крім того, кожен із зазначених свідків одночасно заперечив
будь-які дії провокаційного характеру, порушення закону при здійсненні
в даній справі оперативно-розшукових заходів та досудового слідства,
а також про незастосування до ОСОБА_5 фізичного чи психологічного
тиску, насильства.
Суд також визнає показання вищезазначених свідків недопусти
мими в якості можливих обвинувальних доказів, оскільки ці свідки
є працівниками правоохоронного органу та безпосередньо заінте
ресовані в результаті судового розгляду кримінального проваджен
ня. Крім того, безпосереднім закупником наркотичних засобів був лише
ОСОБА_6, а показання з чужих слів, якщо вони даються співробітниками
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оперативного підрозділу стосовно пояснень осіб, наданих цим співробітникам чи слідчому під час здійснення ними кримінального провадження,
у будь-якому разі не можуть бути визнані допустимим доказом (ч. 7 ст. 97
КПК України).
Відомості про визнані під час досудового розслідування в якості речових доказів медичні шприці із рідиною коричневого кольору та ватні тампони із змивами з рук обвинуваченого, незважаючи на їх фактичний огляд
безпосередньо в залі судового засідання, суд також не має права допустити як докази, оскільки прокурором або слідчим за його дорученням, не
було надано доступу стороні захисту до спеціалізованого сховища ГУМВС
України в Одеській області, де під контролем держави зберігалися ці речові
докази (ч. 3 та ч. 12 ст. 290 КПК України), що підтверджується змістом протоколу відкриття матеріалів досудового розслідування.
Надаючи оцінку дослідженим матеріалам проведених в даному кримінальному провадженні негласних слідчих (розшукових) дій суд дійшов наступного.
В питанні дослідження наявності об’єктивної інформації про факт незаконного збуту ОСОБА_5 наркотичних засобів судом встановлено, що
орган досудового слідства обґрунтовує це рапортом о/у СБНОН Суворов
ського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_19 від 19 травня
2014 року про те, що надійшла інформація від особи, яка побажала залишитися невідомою, та яка бачила, як парубок на ім’я ОСОБА_5 розповсюджує особливо небезпечну наркотичну речовину — розчин опію за ціною
70 грн. за 1 мл на дільниці території куту вулиць Дніпропетровська дорога
і Марсельська.
На підставі даного рапорту відповідні відомості в цей же день було
внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та в подальшому,
11 червня 2014 року, була проведена перша оперативна закупка. Тобто відомості, отримані ОСОБА_19 під час здійснення оперативно-розшукової
діяльності, були використані як привід та підстави для початку досудового
розслідування. Разом з тим, у відкритих стороні захисту в порядку ст. 290
КПК України матеріалах були відсутні відомості про номер та дату заведення такої оперативно-розшукової справи, що ставить під сумнів взагалі її
існування.
Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних
свобод не забороняє посилання на інформацію, отриману від анонімних
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інформаторів на стадії попереднього слідства тоді, коли цього вимагає характер злочину. Інша справа, наступне використання цих показань судом
в якості підстав для визнання особи винною. В цьому випадку правоохоронні органи повинні привести конкретні докази злочинної діяльності та
лише посилання на оперативні джерела не можуть бути розглянуті
як підстави для кримінального переслідування.
Як вбачається з матеріалів досудового розслідування підставою для
фактичного початку переслідування саме ОСОБА_5 став рапорт іншого о/у СБНОН Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області
ОСОБА_18, без дати, про те, що під час виконання доручення слідчого
в кримінальному провадженні №12014160490002192 проведеними слідчорозшуковими заходами було встановлено, що наркотичні засоби збуває
ОСОБА_5.
Будь-яка інформація, що стосується існуючого наміру вчинити
злочин, або вчинюваного злочину має бути такою, що може бути
перевіреною, та державне обвинувачення повинно мати змогу про
демонструвати на будь-якій стадії, що в його розпорядженні наявні
достатні підстави для проведення оперативного заходу. Будь-які попередні дані про злочин, що готується, мають належним чином перевірятися (Європейський суд з прав людини, рішення у справі «Ваньян проти
Російської Федерації» від 15 грудня 2005 року).
Оскільки стороною обвинувачення не було надано в суді будь-якого
іншого об’єктивного доказу в підтвердження інформації, викладеної в рапортах ОСОБА_19 та ОСОБА_18, які є прямо зацікавленими співробітниками
СБНОН в результатах розгляду даного провадження, то суд приходить до
висновку, що на момент початку кримінального переслідування ОСОБА_5
в розпорядженні держави не було перевірених та достатніх доказів, зафіксованих у відповідних, відкритих в порядку ст. 290 КПК України, офіційних
документах для об’єктивної підозри ОСОБА_5 в незаконному зберіганні
з метою збуту, готуванні до збуту або збуті наркотичних засобів.
Матеріали досудового розслідування та зміст пред’явленого ОСОБА_5
обвинувачення передбачають, що збут ним наркотичних засобів двічі відбувався одній і тій же особі — ОСОБА_6 Водночас, інші випадки збуту та
відомості про збут іншим особам, в матеріалах провадження відсутні, що
опосередковано вказує на можливість провокації злочину, що є неприпустимим.
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...
Обвинувачений ОСОБА_5 в судовому засіданні прямо показав, що
ініціатива на придбання наркотичних засобів двічі виходила виключно
від залегендованого свідка ОСОБА_6, який спілкувався з ним, зокрема, засобом телефонного зв’язку. В розпорядженні органу досудового
слідства перебували номер телефону обвинуваченого, а тому є незрозумілим, що перешкодило стороні обвинувачення в законний процесуальний спосіб отримати своєчасний доступ до змісту цих розмов перед
закупками, чим спростувати доводи обвинуваченого та використати ці
дані в якості обвинувального доказу на доведення можливих намірів
збуту чи можливого збуту ОСОБА_5 наркотичних засобів ОСОБА_6 чи
іншим особам.
Таким чином, показання ОСОБА_5 про вплив на нього ОСОБА_6 та
фактичне схилення на придбання наркотичних засобів прокурором жодним беззаперечним доказом не спростовано.
За таких обставин викликає сумнів обґрунтованість прийняття прокурором 30 травня 2014 року рішень про одночасне проведення двох оперативних закупок наркотичних засобів у ОСОБА_5, без затримання останнього та із його затриманням під час другого заходу, тобто без наявності
таких об’єктивних і достатніх доказів.
Крім того, як вбачається з вищезазначених постанов прокурора
прокуратури Суворовського району м. Одеси ОСОБА_20 (до розсекречування — № 335т та № 336т) про проведення контролю за вчиненням
злочину у формі оперативної закупки предметом цього злочину, окрім
розчину опію, були також метадон, героїн та метамфетамін, проте, з рапорту ОСОБА_19 вбачалося, що невідоме джерело зазначало лише про
збут розчину опію.
В судовому засіданні було також встановлено, що під час відкрит
тя в порядку ч. 2 ст. 290 КПК України матеріалів досудового розслі
дування прокурором не було відкрито постанову про призначення
ОСОБА_20 процесуальним керівником в провадженні станом на
30 травня 2014 року, а також постанову № 335т та доручення слідчо
го в адрес о/у СНОН від 30 травня 2014 року (на проведення опера
тивної закупівлі у ОСОБА_5 із використанням заздалегідь помічених
грошових коштів) та від 6 червня 2014 року (на проведення аудіо
та відео контролю за ОСОБА_5.).
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Прокурором зазначені документи були відкриті стороні захис
ту в якості додаткових матеріалів (ч. 11 ст. 290 КПК України) лише під
час судового розгляду, після надходження численних заперечень
цієї сторони щодо допустимості інших, отриманих на підставі цих
матеріалів доказів. Суд вважає необхідним визнати таке відкрит
тя матеріалів недопустимим, оскільки за своєю сутністю вони не
є додатковими матеріалами, тобто такими, про фактичне існування
яких прокурору не було відомо на час завершення досудового роз
слідування.
Як було судом встановлено раніше обидві оперативні закупки проводилися за участю понятих, відносно яких є також обґрунтовані сумніви в їх
об’єктивності та незацікавленості.
Крім того, для проведення оперативних закупок двічі використовувалися грошові кошти, які, згідно показань співробітників СБНОН, отримувалися через бухгалтерію органу внутрішніх справ. Разом з тим, з наданих
прокурором матеріалів досудового розслідування відсутнє доку
ментальне підтвердження використання грошових коштів МВС під
час оперативних закупок 11 та 19 червня 2014 року наркотичних засобів
у ОСОБА_5 Таким чином, при відсутності витрат спеціального призначення, оперативні співробітники СБНОН об’єктивно не могли видати ОСОБА_6
гроші, необхідні для проведення обох оперативних закупок і в матеріалах
провадження відсутні відомості про законність їх походження.
Матеріали досудового розслідування містять протокол ідентифікації
грошових коштів від 10 червня 2014 року, тобто за добу перед фактично
проведеною оперативною закупкою, в якому зазначені номінали, серії та
номери грошових купюр. Разом з тим, в протоколі огляду та вручення цих
же коштів, зазначено інший номер грошової купюри номіналом 100 грн.
Також інший протокол ідентифікації грошових коштів від 19 червня
2014 року, як і будь-який інший процесуальний документ від цієї ж дати, не
містять жодних відомостей про помітку вручених закупнику коштів спецбарвником, що є також істотним недоліком.
Під час проведення цих оперативних закупок використовувалися
транспортні засоби, але перед контактом та після контакту салони цих
автомобілів оглянуті не були, що знижує вірогідність достовірності інформації, а можливо було здійснено з метою, щоб ОСОБА_6 мав змогу
в потрібний час легалізувати сховані чи забуті в автомобілі наркотичні
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засоби. Відсутність таких оглядів транспортних засобів суд розцінює як
сумнів в об’єктивності отриманих результатів.
В судовому засіданні було також встановлено, що прокуро
ром в порядку ст. 290 КПК України не було відкрито рішення су
ду, на підставі якого було двічі використано засоби аудіо та відео
фіксації закупки наркотичних засобів у ОСОБА_5 11 та 19 червня
2014 року. Доводи прокурора про неможливість такого доступу
через наявність на них грифу секретності, а також про те, що його
існування непрямо підтверджується змістом клопотання слідчого
(до розсекречування — № 3062т) на ім’я голови апеляційного суду
Одеської області, неможливо визнати беззаперечними, виходячи
із наступного.
Так, як вбачається із змісту клопотання слідчого № 3062т зазна
чений документ було складено в день отримання постанови проку
рора про проведення контролю за вчиненням злочину у формі опе
ративної закупки — 30 травня 2014 року. Разом з тим, з незрозумілих
причин, цей же документ надійшов до режимно-секретного органу
прокуратури Суворовського району м. Одеси 28 травня 2014 року,
тобто за дві доби до його офіційного і санкціонованого складення,
що викликає сумнів в його достовірності.
Також, відповідно до ч. 7 ст. 517 КПК України здійснення кримінального провадження, яке містить державну таємницю, не є підставою для
обмеження прав його учасників, крім випадків, передбачених законом та
обумовлених необхідністю забезпечення охорони державної таємниці.
Частинами 3–5 ст. 517 цього ж Кодексу передбачено порядок
допуску підозрюваного у кримінальному провадженні без оформ
лення допуску до державної таємниці після роз’яснення йому вимог
ст. 28 Закону України «Про державну таємницю» та попередження
про кримінальну відповідальність за розголошення відомостей що
становлять державну таємницю. Доступ до матеріалів, які містять ві
домості, що становлять державну таємницю, надається захисникам,
яким надано допуск до державної таємниці та які потребують його
під час здійснення своїх прав і обов’язків, передбачених цим Ко
дексом, виходячи з обставин, встановлених під час кримінального
провадження. Рішення про надання доступу до конкретної таємної
інформації та її матеріальних носіїв приймаються у формі наказу або
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письмового розпорядження керівником органу досудового розслі
дування, прокурором.
Суд приходить до висновку, що невиконання прокурором вище
зазначених вимог та не надання стороні захисту доступу в поряд
ку ст.290 КПК України до можливо наявного судового рішення уне
можливлює здійснення висновку про правомірність використання
технічних засобів фіксації під час закупок наркотичних засобів у об
винуваченого.
У зв’язку із викладеним є сумнівними та суперечливими дані
оперативних закупок, зафіксовані в протоколах огляду закупника
та вручення грошових коштів, оскільки під час кожної із закупок
було використано технічні пристрої аудіо та відео контролю, проте
з невідомих причин наявність у ОСОБА_6 таких пристроїв в жодному
з протоколів не зафіксовано. Тобто, вказана обставина не виключає
наявність у легендованого закупника і інших предметів, які в прото
колах огляду не були зазначені.
При цьому, всупереч вимог ст. 140 КПК України, обидва вищезазначені
протоколи огляду та вручення грошових коштів, не містять конкретного
часу їх складення, а також підписів учасників з числа о/у СБНОН, які, крім
осіб, які безпосередньо складали ці протоколи, також додатково брали
участь в проведенні цих процесуальних дій.
Що ж стосується змісту двох відеозаписів, то відсутність розшифрування діалогів дійових осіб, а також низька якість звуку та відео
зображення, не дає достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 двічі саме
здійснює збут наркотичних засобів ОСОБА_6 При цьому кінцівка відеозапису другої оперативної закупки, прямо спростовує зміст зафіксованої в інших протоколах інформації про те, що при поверненні закупника до транспортного засобу співробітників міліції, в салоні автомобіля
вже перебували поняті, в присутності яких відбувалася видача розчину
опію. Навпаки, як вбачається з відеозапису, поняті присутні при цьому
на задньому сидінні автомобіля не були, а видача закупленого предмету
взагалі не зафіксована.
З урахуванням викладеного зазначений відеоматеріал судом не може
бути визнаний належним та допустимим доказом в даному провадженні.
Надаючи оцінку протоколам отримання добровільно наданих предметів від 11 та 19 червня 2014 року суд зазначає, що вони містять істотні не419
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доліки в частині не зазначення конкретного часу складення, всіх присутніх
при проведенні цих процесуальних дій співробітників СБНОН, їх підписів,
а також відомостей про те, яким чином здійснювалось запакування та опечатування добровільно виданих ОСОБА_6 наркотичних засобів. Зазначені
недоліки викликають сумнів у достовірності викладеної в даних протоколах інформації.
Як вбачається із змісту досліджених протоколів про хід та ре
зультати проведених негласних слідчих (розшукових) дій (до розсекречування — № 3466т, № 3685т) зазначені документи не містять даних
про суд, яким надано дозвіл на здійснення заходів, дату винесення
судового рішення, відомості про технічні засоби фіксації, що застосо
вувалися, та додані до протоколу носії інформації. Крім того, зазна
чений в кожному з протоколів час їх фактичного складення передує
часу завершення кожної із закупок, що був зафіксований на відеоза
писах. Зазначені недоліки також викликають сумнів у достовірності
викладеної в даних протоколах інформації.
Органом досудового розслідування було також порушено і поря
док освідування затриманого ОСОБА_5 з метою виявлення на його
руках слідів злочину, а саме, спецбарвника, оскільки, всупереч вимог
ст. 241 КПК України, фактично такі дії було здійснено без відповідної
постанови прокурора.
Таким чином досліджені матеріали проведених в даному кримінальному провадженні негласних слідчих (розшукових) дій слід визнати недопустимими.
Суд також визнає в якості недопустимих доказів і висновки експертиз наркотичних засобів № 769 від 13 червня 2014 року та № 920 від
9 липня 2014 року, висновок хімічної експертизи № 3915/17 від 6 серпня
2014 року, оскільки експертизи проводилися з предметами, вилученими під час оперативних закупівель, що були здійснені з порушенням
закону.
З урахуванням сукупності вищевикладених висновків, отриманих безпосередньо в суді показань обвинуваченого, свідків сторін обвинувачення
і захисту, змісту досліджених та визнаних в якості недопустимих доказів,
а також неможливості спростування виправдувальних показань ОСОБА_5,
суд, у відповідності із положеннями ст. 62 Конституції України, тлумаче всі
сумніви щодо доведеності вини на користь останньої особи і приходить до
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загального висновку про відсутність в його діях складу вміненого злочину,
що спричинює його виправдання.
...
Керуючись ст.ст. 368, 373, 374 КПК України, суд, —
УХВАЛИВ:
ОСОБА_5 за звинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2
ст. 307 КК України, визнати невинним і за відсутністю в його діях складу
даного злочину виправдати.
...
Головуючий		
О. В. Деркачов
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ДОДАТОК 9
Справа № 212/6659/14-к
(http://reyestr.court.gov.ua/Review/42870608)
Провадження № 1-кп/212/48/15
Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИРОК
Іменем України
24 лютого 2015 року

м. Кривий Ріг

Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
в складі: ...
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових
розслідувань за № 12014040730000419 за обвинуваченням:
ОСОБА_2, ...,
у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307
КК України, ... —
ВСТАНОВИВ:
...
03.04.2014 року о 11.55 годині працівники міліції на підставі ст. 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» провели
оперативну закупівлю психотропної речовини у гр. ОСОБА_2, в ході якої
ОСОБА_2 03.04.2014 року о 12.29 годині, перебуваючи в районі будинку № 1, поблизу магазину «УМК» по вул. Електрозаводська в Жовтневому
районі м. Кривого Рогу, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи умисел направлений на незаконний збут психотропної речовини — метамфетамін,
незаконно збув ОСОБА_5 за 200 гривень психотропну речовину — метам422
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фетамін в кількості приблизно 0,8 г., яка знаходилась в поліетиленовому
пакеті з фіксатором.
У той же день, о 12.43 годині, ОСОБА_5, знаходячись біля будинку
№37 мікрорайону 5-й Зарічний в Жовтневому районі м. Кривого Рогу, добровільно видав співробітникам міліції придбану психотропну речовину.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 58/10-351 від 06.05.2014 р.
речовина масою 0,1458 г., вилучена у ОСОБА_5, містить метамфетамін, маса метамфетаміну в наданій на експертизу речовині, масою 0,1458 г. становить відповідно 0,0862 г.
В той же день, 03.04.2014 року о 18.20 годині співробітники Жовтневого РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області за ухвалою Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу провели обшук помешкання за адресою: АДРЕСА_2, де у гр. ОСОБА_2, в кімнаті, в чохлі з під більярдного кию,
було виявлено та вилучено пластмасову коробочку що містить порошкоподібну речовину білого кольору, що згідно висновку судово-хімічної експертизи № 58/10 — 300 від 04.04.2014 року є психотропною речовиною
метамфетамін, масою 3,4680 г. Маса метамфетаміну в наданій на експертизу речовині, становить 2,0749 г. Вказана речовина, а також речовина вилучена у гр. ОСОБА_5, подібні між собою за кольором, відтінком кольору,
щільністю, формою, розміром частинок, якісним та кількісним вмістом органічних компонентів, тобто однорідні між собою по виду та складу. Вказану речовину масою 3,4680 г. гр. ОСОБА_2, незаконно придбав та зберігав
при собі з метою незаконного збуту.
Крім того, у гр. ОСОБА_2 у його чорній сумочці яка висіла у нього на
плечі, була виявлена ключниця, в якій було виявлено та вилучено 3 поліетиленових пакетики з фіксатором, що містять порошкоподібну речовину
білого кольору, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 58/10 —
302 від 07.04.2014 року є психотропною речовиною метамфетамін, масою
0,0752 г.; 0,0600 г.; 3,2240 г. Маса метамфетаміну в наданій на експертизу речовині, становить відповідно 0,0433 г.; 0,0345 г.; 1,8551 г. Вказані речовини
гр. ОСОБА_2 незаконно придбав та зберігав при собі з метою незаконного
збуту. Вищезазначені речовини подібні між собою за кольором, відтінком
кольору, щільністю, формою, розміром частинок, якісним та кількісним
вмістом органічних компонентів, тобто однорідні між собою по виду та
складу та не однорідні по виду та складу, а також за відтінком кольору з
порошкоподібною речовиною масою 2,9380 г. вилученою 03.04.2014 року
423

Додатки

у гр. ОСОБА_2 та порошкоподібною речовиною масою 0,1458 г., вилученою
03.04.2014 року у гр. ОСОБА_5.
Також у вказаній чорній сумочці було виявлене портмоне, в якому були виявлені і вилучені гроші у сумі 410 гривень, які він виручив від незаконного збуту психотропної речовини метамфетамін.
...
Стороною захисту надані для дослідження докази, а саме відеозапис
проведення обшуку у квартирі ОСОБА_2, та судом здійснено допит свідка
ОСОБА_10.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 своєї вини у пред’яв
леному обвинуваченні не визнав, заперечив фактичні обставини справи
та пояснив, що він 03.04.2014 року не збував психотропну речовину. Усе,
що вилучено йому підкинули працівники міліції. Наголошує на тому, що
він був зупинений працівниками міліції біля магазину «УМК» на Зарічному, близько 12–13 години, після чого, вилучили сумку, де була ключниця та
партмане, після чого запропонували пересісти в автомобіль працівників
міліції та поїхали з Зарічного до Об’їзної дороги, потім повернулися до будинку АДРЕСА_2. Біля квартири АДРЕСА_2 на площадці при понятих вказали, що вилучили ключницю та партмане. ОСОБА_2 вказує, що він наголошував про те, щоб обшук проводили за участю захисника, але слідчий не
виконав цього прохання. Що і де було вилучено під час обшуку в квартирі
йому не відомо, так як слідчий про це не казав, вилучене не демонстрували, опечатування не проводили, бірки — не підписував. Змиви рук у нього
не брали. Вважає, що йому психотропну речовини підкинули працівники
міліції, у період часу з 13 години, коли він був затриманий біля магазину
«УМК» і до часу коли його привезли додому та почався обшук — це близько 18 години. Під час проведення обшуку були присутні працівники міліції
про яких не вказано у протоколі обшуку. ...
...
При допиті свідків встановлено наступне: свідок під легендованим
прізвищем ОСОБА_5, в судовому засіданні підтвердив проведення ним
оперативної закупівлі психотропної речовини 03.04.2014 року у ОСОБА_2,
біля магазину «УМК» на Зарічному. Пояснив, що у квітні 2014 року працівниками міліції йому запропонували провести оперативну закупку психотропної речовини — метамфетамін у гр. ОСОБА_2, на що він дав свою
письмову згоду. 03.04.2014 р. його запросили в кабінет № 229 Жовтневого
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РВ КМУ. В кабінеті в його присутності та у присутності двох понятих близько об 11.55 годині був складений протокол огляду та помітки грошових
купюр в кількості 2 штуки номіналом по 100 гривень кожна, номер яких
був внесений в протокол, після чого вони були вручені. О 12:00 годині його було оглянуто, про що було складено протокол. Крім грошей в у нього
був мобільний телефон «Соні Еріксон», за допомогою якого повинен був
зв’язуватись із збувачем метамфетаміну. Потім він та двоє понятих з працівниками міліції вийшли із приміщення райвідділу та сіли в автомобіль «Тайота». Приблизно о 12:16 години приїхали до будинку № 3 по вул. Електрозаводська в Жовтневому районі м. Кривого Рогу. Він пішов в сторону будинку
№ 1 по вул. Електрозаводська, і попрямував до вказаного місця — магазину «УМК» який розташований поблизу будинку № 1 по вул. Електрозаводська. Деякий час чекав ОСОБА_2, зустрічався з іншим знайомим. Через
деякий час приїхав на автомобілі ОСОБА_2, на передньому пасажирському сидінні сиділа раніше невідома дівчина. Підійшовши до автомобіля, у
ОСОБА_2 було відкрито вікно, він взяв гроші в сумі 200 гривень, та продав
йому метамфетамін, який був у поліетиленовому пакетику з фіксатором,
в якому знаходилась кристалічна речовина білого кольору. З цим поліетиленовим пакетиком з речовиною, пішов у зворотному напрямку. Біля
будинку №37 мікрорайону 5-й Зарічний в Жовтневому районі м. Кривого
Рогу, близько о 13 годині, у присутності понятих видав працівникам міліції
поліетиленовий пакетик з кристалічною речовиною білого кольору, який
придбав у гр. ОСОБА_2 за гроші у сумі — 200 гривень купюрами в кількості 2 штуки, по 100 гривень кожна, які були надані працівниками міліції.
У присутності понятих, даний поліетиленовий пакетик з речовиною, було
опечатано в поліетиленовий пакет та складено протокол де всі учасники
поставили свої підписи.
...
Приблизно о 18.20 години в першому під’їзді будинку АДРЕСА_2, зустріли хлопця який назвався як ОСОБА_2. Йому було задане питання: «Що при
ньому знаходиться незаконного?» на що він відповів, що при ньому нічого
забороненого не має. Після цього працівниками міліції був проведений
зовнішній огляд гр. ОСОБА_2 на площадці біля дверей квартири, та у його чорній сумочці, була виявлена ключниця, в якій знаходились 3 пакета
з полімерного матеріалу з фіксатором, в середині яких були кристалічні речовини білого кольору. На питання слідчого: «Що знаходиться у вказаних
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пакетах?», ОСОБА_2 відповів: «Що вказані пакети йому не належать.» Також
у вказаній сумочці було виявлено партмане, в якому були виявлені грошові
кошти в сумі 410 гривень, при підсвіченні на них ультрафіолетовою лампою, дві купюри номіналом по 100 гривень кожна, світилися фарбою зеленого кольору. На питання слідчого кому належать вказані грошові кошти,
гр. ОСОБА_2 також відповів що вказані грошові кошти йому не належать.
Після цього, слідчий ознайомив гр. ОСОБА_2 з ухвалою Жовтневого
районного суду м. Кривого Рогу, про проведення обшуку, та направились
до квартири АДРЕСА_2, яка розташована на шостому поверсі вказаного
під’їзду.
У квартирі АДРЕСА_2 де мешкає гр. ОСОБА_2 працівники міліції, зробили змиви з рук ОСОБА_2 В ході обшуку помешкання ОСОБА_2, працівники міліції, виявили в чорному чохлі з під більярдного кия, пластмасову
коробку, яка була частково заповнена кристалічною речовиною білого
кольору. Також під диваном, працівники міліції виявили пластмасову коробку замотану в газету, в якій знаходилась речовина рослинного походження, а в кімнаті на столі були виявлені терези.
Після чого приїхав адвокат ОСОБА_2 Після складання протоколу, слідчий дав його на ознайомлення всім учасникам слідчої дії. Після того як всі
учасники поставили свої підписи, гр. ОСОБА_2 був доставлений до Жовт
невого РВ. Під час проведення обшуку було задіяне багато працівників
міліції.
ОСОБА_8 додатково доповів, що раніше він був понятим при обшуку
у квартирі ОСОБА_2.
Свідок ОСОБА_10 суду доповіла, що вона прийшла до квартири обвинуваченого після проведення обшуку разом з адвокатом, та упевнена, що
понятими були тіж самі особи що і в 2012 році.
Експерт ОСОБА_9 у судовому засіданні підтвердила надані під час
досудового розслідування висновки судово — хімічних експертиз, та вказала, що вона отримала на дослідження речовину в опечатаному вигляді,
колір дослідженої речовини визначала відповідно до атласу кольорів.
Судом досліджувалися письмові документи надані стороною обвинувачення та які маються в матеріалах кримінального провадження, а саме
протокол обшуку від 03.04.2014 року та фото таблиці (а.с. 99–100, 102–105
т. 1), відповідно до якого у помешканні обвинуваченого ОСОБА_2 проведено обшук з 18-20 до 19-30 години у присутності понятих та за участю
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захисника ОСОБА_3 Під час проведення обшуку приміщення, був також
проведений обшук особи ОСОБА_2 у якого виявлено ключі, грошові кошти — 410 гривень, 3 пакетики із речовиною білого кольору; у приміщені
було виявлено коробку з речовиною рослинного походження, коробку
з речовиною білого кольору, ваги.
Однак, на думку суду протокол обшуку не відповідає вимогам,
які передбачені ст. 104, 236, 237 КПК України, а саме: не вказано но
мер кримінального провадження та дату внесення до ЄРДР, не вказа
но реквізити ухвали суду; не вказані всі особи присутні під час проце
суальної дії, їх процесуальний статус, їх прізвища, дати народження,
місця проживання, не вказані характеристики технічних засобів та
носіїв інформації, та порядок їх використання під час обшуку; в про
токолі відсутні відомості про спосіб ідентифікації, порядок опечату
вання, відповідно до порядку виявлення речей, важливих для цього
кримінального провадження, кількість опечатаних пакунків, яка річ
в якому пакунку знаходиться; не вказані номера купюр виявлених
грошей, їх номінал та особливості; вилучені, під час обшуку вилучені
речі та гроші не були пред’явлені учасникам слідчої дії.
Слід звернути увагу, що у протоколі обшуку не зазначено, які пред
мети виявлені та чи пред’являлись вони понятим та іншим учасника
присутнім при обшуку. Не зазначено, що виявлені предмети були опе
чатані, і тому виявлені докази — психотропна речовина та гроші вилу
чені з порушеннями закону, що впливає на подальше їх дослідження.
Відповідно до п. 7 та 9 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та
іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції), затвердженої наказом від 27.08.2010 року № 51/401/649/471/23/125
Генерального прокурора України, Міністерства внутрішніх справ України,
Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України у протоколі
перераховуються всі предмети, які вилучаються, та щодо кожного такого
предмета повинні бути вказані точне найменування, кількість, міра, вага,
серія і номер, інші відмінні індивідуалізуючи ознаки, а також місце, де відповідний об’єкт був виявлений.
Усі вилучені предмети, цінності і документи пред’являються понятим
та іншим учасникам слідчої дії. У необхідних випадках зазначені об’єкти
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упаковуються для уникнення їх пошкодження, неконтрольованого доступу до них та забезпечення зберігання слідів (мікрослідів), які є на них,
з доданням бірок, посвідчених відповідними написами і підписами особи,
у якої вилучено речі, понятих, слідчого, працівника органу дізнання, прокурора, працівника апарату суду, які скріплюються печаткою відповідного
органу, про що зазначається в протоколі.
Якщо протокол з описом предметів і цінностей, які вилучаються, з якихось причин на місці скласти неможливо (наприклад, у зв’язку з їх значною
кількістю), вони упаковуються і опечатуються з доданням бірок з написами,
які засвідчують вищеназвані особи. Подальший огляд і опис проводиться
за місцем дізнання, досудового слідства в присутності понятих (бажано
тих самих), що брали участь у їх вилученні, з відображенням у протоколі
цілісності печаток та засвідчених підписами написів на упаковці, в яку були
поміщені вилучені об’єкти. Якщо до огляду вилучених предметів і цінностей виявиться можливим залучити тих же понятих, які були присутні і при
вилученні, то вони повинні засвідчити, що провадиться огляд та опис цих
самих об’єктів, що були раніше вилучені.
Вказана вимога не виконана, так як вилучені предмети не були
опечатані та описані у протоколі обшуку. Вказане підтверджується і оглянутими у судовому засідання речовими доказами — пакетиків та коробочок з речовиною жовтого кольору, бірки якими вони були опечатані не
підписані слідчим та ОСОБА_2, а підписані понятими та особою, яка не була
вказана у протоколі обшуку ОСОБА_12.
Вказана обставина, викликає сумнів суду у тому, що виявлена, під час
обшуку, речовина білого кольору, та речовина жовтого кольору, яка оглядалася у судовому засіданні є одна і та сама речовина.
У протоколі обшуку зазначено, про виявлення грошей 410 гривень,
в протоколі не відображено, яким чином грошові кошти були поділені на
два речових докази на суми 200 гривень та 210 гривень, але для огляду
в судовому засіданні, стороною обвинувачення вони не надавалися. Відповідно до фото таблиці (а.с.103 т. 1) відображено, що виявлено у ОСОБА_2
грошові кошти — 310 гривень.
Відповідно до протоколу огляду місця події від 03.04.2014 року (а.с. 101
т. 1), слід зазначити, що під час обшуку у квартирі ОСОБА_2 у нього
проводилися змиви рук, однак відсутні відомості, про те що вказані
зразки були опечатані та підписані. У протоколі відмічено, що під час
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огляду застосовувалися технічні засоби, але не вказані їх характерис
тики. При огляді речових доказів у судовому засіданні, саме зразків ватного тампону (а.с. 6–10 т. 2), видно, що відсутній підпис слідчого, але мається підпис особи ОСОБА_12, який, відповідно до оглянутого протоколу не
приймав участі у даній процесуальній дії. Також, стороною обвинувачення
не надані до суду для дослідження фото таблиці та висновки по ультрафіолетовому огляду, якщо такі маються. Вказане вище викликає у суду сумнів
у належності та допустимості доказу.
Суд, вважає, що виявлення та вилучення речових доказів є основними доказами у даному кримінальному провадженні, усі інші докази —
похідними.
Складений оперуповноваженим співробітником міліції ОСОБА_12
протокол огляду та помітки грошей від 03.04.2014 р. про передачу ОСОБА_5
(а.с. 182 т. 1) та протокол огляду ОСОБА_5 (а.с. 184 т. 1) з порушенням
ст.ст. 104, 252 КПК України та Інструкції про організацію проведення
негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів
у кримінальному провадженні, а саме: протокол був складений біля
будинку № 3 по вул. Електрозаводська, але згідно показань даних
в суді свідків ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 вказана процесуальна дія
проходила у приміщення Жовтневого РВ КМУ каб. 229.
Окрім того, із протоколу помітки грошових коштів (а.с. 182 ч. 1) не вбачається яким засобам проводилася помітка грошових коштів, та те що проводилося відібрання зразка помітки ватного тампону для подальшої ідентифікації. Вказане викликає сумнів у проведенні цих процесуальних дій,
так як судом оглянуті речові докази, один з них — фрагмент ватного тампону оброблений засобом «Промінь-1» вилучений 03.04.2014 року (а.с. 6
т. 2), де відображено, що ОСОБА_2 від підпису відмовився. Однак, вказана
дія є негласною для ОСОБА_2.
В матеріалах кримінального провадження міститься аудіо-ві
део файли, на який сторона обвинувачення вказує як на доказ ви
ни ОСОБА_2 у збуті наркотичних засобів. Проте в даному протоколі
відсутня будь-яка інформація про проведення аудіо-відео фіксації
даної негласної слідчої дії, а також інформація якими технічними
засобами здійснювалася дана фіксація та на який носій (а.с. 94 т. 1),
відсутня також інформація і про те, чи надавалися ОСОБА_5 технічні
засоби для контролю за вчиненням злочину (а.с. 184, 185 т. 1). Також
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в ході судового слідства було встановлено, що на покупцеві ОСОБА_5
була встановлена відеокамера, проте в акті огляду цього не зафіксо
вано. Матеріали кримінального провадження не містять даних, яким
чином технічні засоби встановлені у ОСОБА_5 оскільки це в протоко
лах не відображено, а також відомості про технічній засіб, на якому
зроблені ці записи також відсутні.
Доводи сторони захисту про відсутність доказів в частині видачі працівникам міліції грошових коштів для проведення оперативної закупівлі
у ОСОБА_2, а саме в протоколі огляду та помітки грошей від 03.04.2014 року,
вказано, що «ОСОБА_5 передано 2 купюри по 100 гривень для проведення
оперативного заходу.» Однак, відсутні відомості про походження вищевказаних грошових коштів. Стороною обвинувачення не надано належних до
казів про походження грошових коштів, що на думку суду може бути
підставою для визнання даних процесуальних дій, проведеними у не
законний спосіб, негласної слідчої дії, та такими що є недопустимими.
Крім того, обвинувачений не був затриманий після оперативної
закупки за наявності для того усіх підстав, що свідчить про порушен
ня працівниками міліції існуючих і обов’язкових для виконання ни
ми нормативно-правових актів.
Суд, критично відноситься до доказу обвинувачення, а саме до протоколу пред’явлення особи для впізнання за фотознімками (а.с. 80 т. 1),
відповідно до якого ОСОБА_5 впізнав особу яка збула йому психотропну
речовину. Однак, вказаний протокол не відповідає ч. 2, 7 ст. 228 КПК
України, тому що особа, яка пред’являється для впізнання не повин
на мати різких відмінностей у зовнішності та одягу. На фото ОСОБА_2
вдягнений у чорного кольору светр та без куртки, та має вуса, бороду на
обличчі. Всі інші особи вдягнені в куртки та білі светри з полосами темного
кольору, та гладко вибриті.
З урахуванням викладених доводів, суд вважає зазначений протокол
є недопустимим доказом вини ОСОБА_2
Стороною обвинувачення на підтвердження вини ОСОБА_2 надані до
суду висновки експертиз, з яких вбачається:
— що згідно висновку судово-хімічної експертизи № 58/10-300 від
04.04.2014 року (а.с. 110–113 т. 1) вилучена у ОСОБА_2 речовина
містить метамфетамін, масою 3,4680 г. Метамфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежений, маса в на430
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даній на експертизу речовині, становить 2,0749 г. При тому, що
слідчим надавалася на експертизу, відповідно до Постанови від
03.04.2014 року (а.с. 107 т. 1) 1 поліетиленовий пакет, в якому знаходиться пластмасова коробочка з порошкоподібною речовиною білого кольору, вилучені у ОСОБА_2 Слід наголосити, що під
час обшуку виявили 1 коробочку із речовиною білого кольору
(а.с. 100–101 т. 1). Експерт у дослідницькій частині висновку вказує,
що поліетиленовий пакет опечатаний та має бірку, всередині якої
є пластмасова ємність прозорого кольору на кришці нанесено напис 4.40, однак вказаний поліетиленовий пакет не був предметом
виявленими під час обшуку у помешканні ОСОБА_2;
— згідно висновку судово-хімічної експертизи № 58/10-302 від
07.04.2014 року (а.с. 140–145 т. 1) надана на експертизу речовина є психотропною речовиною метамфетамін, масою 0,0752 г.;
0,0600 г.; 3,2240 г. маса метамфетаміну в наданій на експертизу речовині, становить відповідно 0,0433 г.; 0,0345 г.; 1, 8551 г. При тому,
що слідчим надавалася на експертизу, відповідно до Постанови
від 03.04.2014 року (а.с. 138 т. 1) 1 поліетиленовий пакет, в якому
знаходилися 3 пакетики з порошкоподібною речовиною білого
кольору, вилучені у ОСОБА_2 Слід наголосити, що під час обшуку
виявили 3 пакетики із речовиною білого кольору (а.с. 100–101 т. 1).
Експерт у дослідницькій частині висновку вказує, що поліе
тиленовий пакет опечатаний та має бірку, однак вказаний
поліетиленовий пакет не був предметом виявленими під час
обшуку у помешканні ОСОБА_2;
— висновок експерта від 28.04.2014 року № 58/10-350 відповідно до
якого вилучена речовина у ОСОБА_2 є особливо небезпечним
наркотичним засобом — канабіс (а.с. 156–162 т. 1), взагалі не має
відношення до розгляду даного кримінального провадження;
— відповідно до висновку експерта від 06.05.2014 року № 58/10-351
(а.с. 169–180 т. 1) надані на експертизу: речовина вилученою
03.04.2014 року у гр. ОСОБА_2 та порошкоподібною речовиною
масою 0,1458 г., вилученою 03.04.2014 року у гр. ОСОБА_5 подібні
між собою за кольором, відтінком кольору, щільністю, формою,
розміром частинок, якісним та кількісним вмістом органічних
компонентів, тобто однорідні між собою по виду та складу та не
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однорідні по виду та складу, а також за відтінком кольору з порошкоподібною речовиною масою 0,0452 г., 0,0300 г.,2,6940 г яка вилучена у ОСОБА_2 При тому, що слідчим надавалася на експертизу,
відповідно до Постанови від 14.05.2014 року (а.с. 166 т. 1) 2 опечатаних поліетиленових пакети з речовиною, вилученої у ОСОБА_2
та ОСОБА_5 Слід наголосити, що під час обшуку не були виявлені
поліетиленові пакети (а.с. 100–101 т. 1);
— відповідно до висновку експерта від 17.04.2014 року № 70/12-824
(а.с. 149–154 т. 1) на представлених на дослідження банкнотах виявлені сліди спеціальних хімічних речовин з люмінесценцією жовтого
кольору в УФ промінях, на ватних тампонах зі змивами рук ОСОБА_
2 виявлені сліди спеціальних хімічних речовин з люмінесценцією
жовтого кольору в УФ промінях, на ватних тампонах зі зразками
виявлена вказана речовина. Однак, слід зауважити, що судом
докази по відібранню зразків ватних тампонів та змиви рук
ОСОБА_2 визнані недопустимими та неналежними.
З урахуванням викладеного, суд погоджується з клопотанням захисту
про визнання зазначених доказів неналежними та недопустимими.
...
Показання ж свідків ОСОБА_8, та ОСОБА_7, які були понятими
при документуванні оперативної закупівлі, не мають самостійного
доказового значення, оскільки не містять відомостей щодо обставин
збуту наркотичного засобу.
...
Суд, дослідивши всі обставини кримінального провадження, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності,
а сукупність зібраних доказів — з точки зору достатності та взаємозв’язку
прийшов до висновку, що обвинувачення ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України, ґрунтується
на припущеннях, Надання клієнту консультацій щодо участі в якості потерпілого у кримінальному провадженні за ст. 365 КК України за фактом знущання над клієнтом.
...
На підставі п.п. 2, 3 ч. 9 ст. 100 КПК України гроші, які призначалися для
оперативної закупівлі — підлягають конфіскації, а майно, яке вилучено із
обігу — знищенню.
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Доля речових доказів вирішується судом на підставі вимог ст. 100 КПК
України.
Запобіжний захід ОСОБА_2 у виді застави — скасувати, зобов’язавши
ТУ ДСА в Дніпропетровській області повернути заставодавцю суму застави в розмірі 24 360, 00 гривень.
Керуючись ст.ст. 368, 370, ч. 1 п. 1 ст. 373, 374 КПК України, суд, —
УХВАЛИВ:
ОСОБА_2 визнати невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу
України та виправдати за недоведеністю вчинення кримінального правопорушення, в якому він обвинувачується.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 у виді застави — скасувати.
Зобов’язати ТУ ДСА України в Дніпропетровській області повернути
заставодавцю 24 360,00 (двадцять чотири тисячі триста шістдесят) гривень, внесені на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Дніпропетровській області, (призначення платежу — запобіжний захід) на підставі ухвали
Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу від 30 травня 2014 року.
Речові докази у справі: психотропна речовина, ваги — знищити.
— флеш насій — залишити в матеріалах провадження;
— грошові кошти в сумі 210 грн. — повернути ОСОБА_2;
— грошові кошти в сумі 200 гривень — конфіскувати на користь дер
жави.
Процесуальні витрати віднести за рахунок держави.
На вирок протягом тридцяти днів з дня його проголошення може бути
подана апеляційна скарга до апеляційного суду Дніпропетровської області через Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.
Роз’яснити обвинуваченому та захиснику право ознайомитися із журналом судового засідання.
Суддя

Н. М. Ваврушак
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ДОДАТОК 10
Справа № 321/954/14-к
(http://reyestr.court.gov.ua/Review/75020794)
Провадження № 1-кп/313/1/2018
Веселівський районний суд
Запорізької області
ВИРОК
Іменем України
02.07.2018 р.

смт. Веселе

Веселівський районний суд Запорізької області розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 12014080290000148 від 16.03.2014 р. відносно:
ОСОБА_1, ...за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, —
ВСТАНОВИВ:
Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_1 органом досудового
слідства обвинувачується у тому, що 07.04.2014 р., знаходячись за місцем
свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 маючи умисел на незаконне зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів з метою збуту, незаконно зберігав там особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану) приблизно до 16 год. 30 хв. 07.04.2014 р. Після цього, 07.04.2014 р.
приблизно о 16 год. 30 хв., знаходячись за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_1 маючи умисел, направлений на незаконний збут
особливо небезпечних наркотичних засобів, діючи з корисливих мотивів,
шляхом продажу за 50,00 грн. збув ОСОБА_3 вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), маса якого в перерахунку на
суху речовину складає 5,561 г.
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Вказані дії ОСОБА_1 стороною обвинувачення кваліфіковані за ч. 2
ст. 307 КК України як незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів.
Крім того, відповідно до обвинувального акту ОСОБА_1 органом досудового слідства обвинувачується у тому, що 24.04.2014 р., знаходячись за
місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_1, маючи умисел на
незаконне зберігання наркотичних засобів з метою збуту, незаконно зберігав на дереві на під’їзній ділянці до свого домоволодіння за вказаною адресою, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану) приблизно до 12 год. 20 хв. 24.04.2014 р. Після цього, 24.04.2014 р. приблизно о
12 год. 20 хв., знаходячись на під’їздній ділянці до свого домоволодіння за
вказаною адресою, ОСОБА_1, маючи умисел на незаконний збут особливо
небезпечних наркотичних засобів, діючи з корисливих мотивів, шляхом
продажу за 50,00 грн., повторно збув ОСОБА_3 вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), маса якого в перерахунку
на суху речовину складає 4,5700 г.
Вказані дії ОСОБА_1 стороною обвинувачення кваліфіковані за ч. 2
ст. 307 КК України як незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене повторно.
...
Допитаний свідок ОСОБА_3 дав пояснення про те, що він знайомий
з працівниками поліції, так як був засуджений за злочини, пов’язані з наркотичними засобами, але на теперішній час наркотичні засоби не вживає.
Свідок підтвердив, що працівники міліції запропонували йому здійснити
оперативну закупку наркотичного засобу у ОСОБА_1 на що він погодився.
Так, весною, приблизно на початку квітня, йому були видані гроші в сумі
50 грн., після чого він самостійно пішов за місцем проживання ОСОБА_1, де
запропонував останньому продати йому наркотичний засіб — марихуану.
Спочатку ОСОБА_1сказав, що в нього немає наркотиків, але потім все ж передав йому газетний згорток з наркотичною речовиною, а він віддав гроші
в сумі 50 грн. Потім він повернувся до відділку міліції та видав наркотичну
речовину. Приблизно через місяць, ним знову були отримані гроші в сумі
50 грн. від працівників міліції. Після чого він сам прийшов до ОСОБА_1 та
спитав чи може той продати йому марихуану. ОСОБА_1 відмовив, але потім
зайшов в приміщення сараю, вийшов з газетним згортком, який поклав на
дерево. Він забрав згорток та віддав ОСОБА_1 гроші в сумі 50 грн. Потім
435

Додатки

він повернувся до міліції, де віддав вказаний паперовий згорток. Свідку
не відомо, чи проводилася відеофіксація оперативної закупки, але слідчий
видав йому якусь «барсетку».
...
Відповідно до рішення Конституційного Суду України № 12рп/2011
від 20.10.2011 р. визнаватися допустимими і використовуватися як докази
в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно
до вимог Кримінально-процесуального кодексу. Перевірка доказів на їх
допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і сво
бод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення
законного і справедливого рішення у справі.
...
Як вбачається з дослідженого під час судового провадження витягу з ЄРДР № 12014080290000148 від 16.03.2014 р. — підставою для кримінального переслідування та внесення відомостей до ЄРДР стала заява
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, у якій він повідомив про те, що чоловік на ім’я
ОСОБА_1 здійснює незаконний збут наркотичного засобу марихуана. Зазначена правова кваліфікація ч. 2 ст. 307 КК України (а.с. 144).
До витягу з ЄРДР від 16.03.2014 р. суд відноситься критично, так
як в судовому засіданні, будучи безпосередньо допитаний свідок
ОСОБА_9 дав свідчення про те, що з ОСОБА_1 він не знайомий і до
міліції із заявою про вчиненням ним злочину не звертався.
Сторона обвинувачення показання свідка ОСОБА_9 не спростувала.
Під час досудового розслідування кримінального правопорушен
ня по факту незаконного збуту психотропної речовини, 07.04.2014 р.
правоохоронні органи провели оперативну закупку особливо небез
печного наркотичного засобу, про що ними був складений протокол.
Збут наркотичних засобів вважається закінченим злочином з моменту
передачі цих предметів від розповсюджувача до набувача.
24.04.2014 р. слідчим знову була проведена оперативна закуп
ка. Тобто слідчий отримав відомості про вчинення іншого окремого
кримінального правопорушення.
Крім того, діяння ОСОБА_1 за епізодом від 24.04.2014 р. були
кваліфіковані як вчинене повторно, тобто вчинене особою, яка вже
вчинила тотожний або однорідний злочин. Саме поняття повтор
ності означає вчинення особою двох і більше окремих діянь.
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За таких обставин слідчий, який під час досудового розслідуван
ня кримінального провадження безпосередньо виявив вчинення
кримінального правопорушення, повинен був, відповідно до поло
жень ст. 214 КПК України та п.п. 2.8, 2.9., 2.15., 2.16 Положення про
порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, внести
окремі відомості до Реєстру про кримінальне правопорушення вчи
нене 24.04.2014 р.
Однак, зазначені положення кримінального процесуального за
кону щодо обов’язкового внесення відомостей до ЄРДР щодо кожно
го правопорушення окремо не були виконані, а ні слідчим, а ні про
курором.
Згідно положень ч. 2 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не
допускається.
З обвинувального акту та доданого до нього реєстру матеріалів досудового розслідування вбачається, що основними доказами вини обвинуваченого ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України
є матеріали отримані органом досудового розслідування в ході проведення негласних слідчих дій — контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу, аудіо-, відео контролю за особою.
Приписами ст. 246 КПК України регламентовано, що негласні слідчі
(розшукові) дії, передбачені, в тому числі, ст. 271 КПК України, проводяться
виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких чи особливо тяжких злочинів.
Частиною 4 ст. 246 КПК України чітко встановлено, що виключно прокурор має право прийняти рішення про проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії як контроль за вчиненням злочину.
Рішення прокурора про проведення негласної слідчої дії приймається у формі постанови, яка відповідно до вимог ст. 251 КПК України повинна
містити:
1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
2) правову кваліфікацію злочину із зазначенням статті (частини статті) Кримінального кодексу України;
3) відомості про особу (осіб), місце або річ щодо яких проводитиметься негласна слідча (розшукова) дія;
437

Додатки

4) початок, тривалість і мета негласної слідчої (розшукової ) дії;
5) відомості про особу (осіб), яка буде проводити негласну слідчу
(розшукову) дію;
6) обгрунтування прийнятої постанови, у тому числі обгрутування
неможливості отримання відомостей про злочин та особу, яка його вчинила, в інший спосіб;
7) вказівку на вид негласної слідчої (розшукової) дії, що проводиться.
Зі змісту постанови про проведення негласної слідчої (розшукової)
дії — контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від
03.04.2014 р., ухваленої прокурором прокуратури Михайлівського району Запорізької області вбачається, що у провадженні СВ Михайлівського
РВ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 12014080290000148 від 16.03.2014 р. за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. У даній постанові
зазначено, що допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що ОСОБА_1
пропонував йому придбати у нього за грошові кошти особливо небезпечний наркотичний засіб «марихуану».
У резолютивній частині даної постанови прокурор, з метою отримання доказів злочину, а саме збуту особливо небезпечного наркотичного
засобу «марихуана» та припинення правопорушення доручає слідчому
СВ Михайлівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області Оганесяну В. Г.
провести негласну слідчу (розшукову) дію-контроль за вчиненням злочину
у формі оперативної закупки у ОСОБА_1 без відкритого фіксування результатів, з в тратою грошових коштів. Негласну слідчу (розшукову) дію — контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки провести у період з 03.04.2014 р. по 22.04.2014 р. (а.с. 210–211).
Зі змісту постанови про проведення негласної слідчої (розшукової)
дії — контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від
14.04.2014 р., ухваленої прокурором прокуратури Михайлівського району
Запорізької області вбачається, що у провадженні СВ Михайлівського РВ
ГУМВС України в Запорізькій області знаходилося кримінальне провадження № 12014080290000148 від 16.03.2014 р. за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. У даній постанові
зазначено, що 07.04.2014 р. на підставі постанови прокурора прокуратури
Михайлівського району Запорізької області від 03.04.2014 р. проведено
оперативну закупку наркотичного засобу без відкритого фіксування її ре438
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зультатів у ОСОБА_1 Оперативна закупка проведена за участю ОСОБА_16,
який придбав у ОСОБА_1, згідно висновку судової експертизи наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 09.04.2014 р.
№ 402 особливо небезпечний наркотичний засіб — каннабіс «марихуана»,
маса якого в перерахунку на суху речовину складає 5,561 г.
У резолютивній частині даної постанови прокурор, з метою отримання доказів скоєння тяжкого злочину, збуту особливо небезпечного наркотичного засобу — каннабіс « марихуана» доручає слідчому СВ Михайлівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області Оганесяну В. Г. провести
негласну слідчу (розшукову) дію-контроль за вчиненням злочину у формі
оперативної закупки у ОСОБА_1 з відкритою фіксацією результатів, з втратою грошових коштів та його затримання. Негласну слідчу(розшукову) діюконтроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки провести
у період з 14.04.2014 р. по 14.05.2014 р. (а.с. 212–213).
Дослідивши постанови про проведення негласної слідчої (роз
шукової) дії — контроль за вчиненням злочину у формі оперативної
закупки від 03 та 14.04.2017 р., суд приходить до висновку, що зазна
чені постанови не відповідають вимогам ст. 251 КПК України.
У суду викликає сумнів у законності вказаних постанов також і те, що
відомості про дати винесення їх та строку дії виконані рукописним
текстом, в порушення вимог Інструкції з діловодства в органах про
куратури України, у якій зазначено, що службові документи друкуються
працівниками прокуратури за допомогою комп’ютерної техніки (інших
технічних пристроїв для відображення тексту документа на папері). Внесення рукописних записів до змісту постанов дає підстави сумніватися, що
вказані данні були внесені під час їх винесення, а не пізніше.
У порушення вимог п. 1 ч. 7 ст. 271 КПК України у зазначених поста
новах не викладені обставини, що свідчать про відсутність під час
негласної слідчої(розшукової) дії провокування особи на вчинення
злочину.
Досліджені в судовому засіданні постанови від 03 та 14.04.2014 р.
були розсекречені тільки 24.10.2014 р., а кримінальне провадження
надійшло до суду 02.06.2014 р., отже вони не були відкриті у вста
новленому законом порядку стороні захисту. У пункті п. 5.30 Розділу
Інструкції про організацію проведення негласних слідчих(розшукових)дій
та використання їх результатів у кримінальному провадженні, яка затвер439
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джена спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства
внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства Фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 р.,
зазначено, що до розсекречених матеріалів доступ надається разом
з іншими матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290
КПК України.
Відповідно до положень ч. 12 ст. 290 КПК України, якщо сторона
кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів ін
шій стороні, суд не має права допустити відомості, що містяться в них
як докази безпосередньо під час судового провадження.
...
Під час дослідження протоколу відеоконтролю особи від 07.05.2014 р.
суд прийшов до висновку, що він не відповідає вимогам ст. 252 КПК України, оскільки не містить відомостей про осіб залучених до його проведення, зокрема зі змісту протоколу не зрозуміло кому саме слідчий доручив
проводити відеофіксацію.
Згідно вимог ч. 3 ст. 252 КПК України протоколи про проведення
негласних слідчих дій з додатками не пізніше ніж через 24 години
з моменту припинення зазначених негласних слідчих дій передають
ся прокурору, проте вказані положення кримінально-процесуального закону слідчим також не були дотримані, оскільки відеоконтроль за особою
був проведений 24.04.2014 р., а протокол, з незрозумілих причин, слідчим
складено лише 07.05.2014 р.
Відповідно до вимог ч.ч. 2, 3 ст. 266 КПК України технічні засоби,
що застосовувалися під час проведення зазначених негласних слід
чих (розшукових) дій, а також первинні носії отриманої інформації
повинні зберігатися до набрання законної сили вироком суду. Носії
інформації та технічні засоби, за допомогою яких отримано інформацію,
можуть бути предметом дослідження відповідних спеціалістів або експертів у порядку, передбаченому цим Кодексом. Проте в протоколі про ре
зультати відеоконтролю за особою від 07.05.2014 р. в якості додатків
зазначено лише носій інформації, а саме: диск ДВД-Р, серійний номер
MFP343RH122159491, із записом об’ємом 60,5Мб. Тобто жодного по
силання на технічні засоби фіксації, що були використані та первинні
носії інформації, протокол посилання не містить.
440
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У протоколі від 07.05.2014 р. про результати аудіо-, відео контро
лю місця (за особою) взагалі не зазначено яка негласна (розшукова)
дія якого виду проводилася слідчим, аудіо-, відео контроль особи
(ст. 260 КПК), спостереження за особою, річчю або місцем (ст. 269
КПК) чи аудіо-, відео контроль місця (ст. 270 КПК) (а.с. 137, Т.1).
Стороною обвинувачення надано протокол про результати відеоконтролю за особою від 07.05.2014 р., в якій зазначено, що проведення вказаної
негласної слідчої дії відбувалося на підставі ухвали апеляційного суду Запорізької області, але дозвіл слідчого судді на проведення таких неглас
них слідчих дій як відеоконтроль за особою суду не надано (а.с. 137, Т.1).
У протоколах про результати контролю за вчиненням злочину
від 25.04.2014 р. та протоколу про результати аудіо-, відео контро
лю місця (за особою) від 07.05.2014 р. зазначено що технічні засоби
фіксації не застосовувалися, що ставить під сумнів законність по
ходження та виготовлення диску з відеозаписом, як доказу, на який
посилається сторона обвинувачення щодо доведення вини ОСОБА_1
у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (а.с. 137а, Т.1).
Сторона обвинувачення відмовилась від надання суду доказів
на підтвердження наявності передбачених законом підстав для про
ведення — відеоконтролю за особою, зіславшись на таємницю, чим
позбавила суд можливості перевірити законність підстав для прове
дення вказаних негласних слідчих дій у відношенні ОСОБА_1.
...сам по собі факт знаходження в обвинуваченого цієї суми гро
шей не підтверджує, що ОСОБА_1 дійсно збув закупному ОСОБА_3
особливо-небезпечний наркотичний засіб. Як зазначив обвинува
чений і що підтверджується відповідним відеозаписом ОСОБА_1 по
просив у ОСОБА_3 позичити йому 20 грн., які зобов’язався поверну
ти до кінця червня, а ОСОБА_3 натомість дав йому не 20, а 50 грн.
Предмети злочину, які в подальшому були піддані експертним
дослідженням, і під час яких було встановлено наявність канабісу
(марихуани) в наданих на дослідження газетних згортках, були от
римані з порушенням норм КПК України, тому вони не можуть бути
використані у кримінальному провадженні. В свою чергу висновки експерта є похідними від них доказами, тому висновки експертів № 402 від
09.04.2014 р., № 547 від 25.04.2014 р., № 485 від 25.04.2014 р. також слід визнати недопустимими доказами по справі.
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При проведенні вказаних експертиз були порушені вимоги ст. 10
Закону України «Про судову експертизу» та вимоги Інструкції про
призначення та проведення судових експертиз та експертних до
сліджень, згідно якої (п. 24.1.5) одним із видів криміналістичних екс
пертиз є експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів та прекурсорів, але дослідження рослин (їх частин) з метою
встановлення належності до об’єктів, що містять наркотичні речови
ни, становить компетенцію біологічної експертизи. У пункті 25.2 Інс
трукції зазначено, що одним з основних завдань біологічної експер
тизи є установлення належності об’єктів рослинного походження до
наркотичних засобів. В порушення вказаних норм, під час досудово
го розслідування були призначені та проведені саме судово хімічні
експертизи, хоча експерти у своїх висновках чітко вказують, що на
дослідження було надано саме суху речовину рослинного поход
ження, а відповідно її належність до наркотичного засобу мало бути
встановлено біологічною експертизою. Експерти ж, які проводили
вказані експертизи, взагалі не мали кваліфікацію експертів з правом
на проведення біологічних експертиз.
Висновки експертів є похідними доказами від доказів, отриманих з порушенням Закону, а згідно практики Європейського суду щодо застосування доктрини «Плодів отруєного дерева», визнаються недопустимими не
лише докази, які безпосередньо отримані внаслідок порушення, а також
і докази, які не були б отримані, якби не були отримані перші. Таким чином,
допустимі самі по собі докази, отримані за допомогою відомостей, джерелом яких є недопустимі докази, стають недопустимими.
Доказів, що органи досудового розслідування мали право про
водити відносно ОСОБА_1 негласні слідчі (розшукові) дії стороною
обвинувачення не надано,так як відсутнє повідомлення. Відповід
но до вимог ст. 253 КПК України повідомлення про факт і результати
негласної слідчої (розшукової) дії повинне бути здійснене протягом
дванадцяти місяців з дня припинення таких дій, але не пізніше звер
нення до суду з обвинувальним актом.
У рішенні Європейського суду з прав людини «Тайшера де Кастро
проти Португалії» зазначається, що за відсутності достатніх даних щодо
того, що обвинувачена особа постійно чи періодично збуває наркотичні
засоби, і відсутності доводів, що без втручання агентів міліції, даний зло442
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чин було б вчинено обвинуваченим, спонукання агентів міліції такої особи
для придбання та збуту їм наркотичних засобів вважаються провокацією,
і має місце порушення ст. 6 п. 1 Європейської Конвенції.
...
Суд встановив, що ОСОБА_1торговцем наркотиків не був, судимостей
не мав і під слідством не перебував,кримінальні справи проти нього не порушувалися. Згідно наданої 25.03.2014 р. характеристики № 263 за підписом голови Михайлівської селищної ради ОСОБА_18 зловживає спиртними
напоями (а.с. 171, Т.1).
У судовому засіданні в порядку ст. 359 КПК України суд провів огляд
відеозапису з диску ДВД-Р, серійний номер MFP343RH122159491, із записом об’ємом 60,5Мб (а.с. 137а, 193), проте суд не може прийняти вказаний
відеозапис в якості належного та допустимого доказу, так як прокурор
не наддав суду відомості про наявність дозволу слідчого судді на проведення таких негласних слідчих дій як відеоконтроль за особою. Посилан
ня сторони обвинувачення на ухвалу апеляційного суду Запорізь
кої області є безпідставне, так як відсутня дата її ухвалення. Крім
того,диск не може бути судом визнаний належним і допустимим доказом
і з тих підстав, що на конверті, в який був поміщений диск, написано до
вх. 2208м від 16.04.2014 р., але негласна слідча дія відеоконтроль особи, як
стверджує сторона обвинувачення, була проведена 24.04.2014 р. На диску
дійсно містяться два записи загальним об’ємом 60,5 Мб, але один запис
датований 17.04.2014 р., а інший 24.04.2014 р., хоча оперативна закупка із
застосуванням відеоконтролю особи згідно матеріалів провадження була
проведена саме 24.04.2014 р., натомість 17.04.2014 р. жодних слідчих дій не
проводилося. Зміст відеозапису не відповідає відомостям протоколу
про результати контролю за вчиненням злочину від 25.04.2014 р.,
оскільки взагалі не містить доручення слідчого закупному ОСОБА_3
(чи будь-якій іншій особі) провести оперативну закупку у ОСОБА_1,
а також зі змісту відеозапису взагалі не вбачається час (дата) його
здійснення.
Сам зміст відеозапису є суперечливим, та скоріше доводить правдивість свідчень обвинуваченого ОСОБА_1 в тій частині, що він просив
позичити йому 20 грн. і обіцяв повернути ці гроші в кінці червня після
оформлення пенсії. Суд зауважує, що збут наркотичних засобів вважається
закінченим злочином з моменту передачі цих предметів від розповсюджу443
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вача до набувача. Однак при перегляді диску передача наркотичних
засобів ОСОБА_1 закупному з рук в руки не зафіксована. Більш того, з
перегляду диску видно, що закупний навмисно випускає зі своїх рук наркотичний засіб, потім його піднімає із землі, і замість того, щоб покласти,
наприклад, собі до кишені, передає ОСОБА_1, щоб той наркотичні засоби
потримав. Після цього закупний передає ОСОБА_1 гроші, а з рук обвинуваченого забирає наркотичні засоби.
До показів свідка ОСОБА_3суд ставиться критично, так як його покази щодо вчинення ОСОБА_1 збутом наркотичних засобів, спростовуються
дослідженими даказами, а саме: показами обвинуваченого ОСОБА_1, відеозаписом диску ДВД-Р, серійний номер MFP343RH122159491, із записом
об’ємом 60,5Мб та показами свідка ОСОБА_9, який дав пояснення у суді,
що він не знає і раніше не бачив, заяву про те, що ОСОБА_1 продає наркоту
до поліції не писав.
За таких обставин, суд вважає, що надані стороною обвинувачення
докази здобуті з порушенням вимог КПК України, Інструкції «Про організацію негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів
у кримінальному провадженні» та Інструкції «Про порядок контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупки товарів, предметів,
речей, послуг, документів, засобів і речовин, у т. ч. заборонених для обігу,
у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності», є сумнівними, та такими, що не доводять беззаперечно факт незаконного придбання,
зберігання та збуту наркотичного засобу ОСОБА_1.
Відповідно до ст. 87 КПК України докази, отримані внаслідок істотного
порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки
інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, є недопустимими.
Згідно до п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згода на обов’язковість якої надана Верховною Радою України:
«Кожен має право на справедливий розгляд його справи...».
Відповідно п. 21 постанови Пленуму Верховного Суду України «З питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку» № 5
від 29.06.1990 р. виправдувальний вирок постановляється у випадках: ... —
за недоведеністю участі підсудного у вчиненні злочину, коли факт суспіль444
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но-небезпечного діяння не встановлений, але досліджені судом докази
виключають або не підтверджують вчинення його підсудним.
Згідно п. 23 зазначеної постанови, всі сумніви щодо доведеності обви
нувачення, якщо їх неможливо усунути, повинні тлумачитись на користь
підсудного. Коли зібрані по справі докази не підтверджують обвинувачення
і всі можливості збирання додаткових доказів вичерпані, суд зобов’язаний
постановити виправдувальний вирок.
...
Оцінюючи в сукупності всі докази, досліджені у судовому засіданні,
враховуючи що всі можливості збирання додаткових доказів вичерпано,
а також враховуючи положення презумпції невинуватості та забезпечення
доведеності вини за ст. 17 КПК України, суд вважає, що ОСОБА_1 необхідно
виправдати в зв’язку з недоведеністю вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
...
Керуючись ст.ст. 373–374 КПК України, суд, —
УХВАЛИВ:
ОСОБА_1 визнати невинуватим у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та виправдати за недоведеністю ним вчинення кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 2 ст. 307 КК України.
...
Суддя... О. Нагорний
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ДОДАТОК 11
Справа № 311/1110/18
(http://reyestr.court.gov.ua/Review/78562633)
Провадження № 1-кп/311/168/2018
Василівський районний суд
Запорізької області
ВИРОК
Іменем України
14 грудня 2018 року

м. Василівка

Василівський районний суд Запорізької області ... розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080190000092 від 02 лютого
2018 року, за обвинувальним актом відносно:
ОСОБА_2, ... раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, —
ВСТАНОВИВ:
Згідно обвинувального акта у кримінальному провадженні № 120180
80190000092 від 02 лютого 2018 року, затвердженого прокурором Василівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури Петренко В. О.
від 10 квітня 2018 року, 12 лютого 2018 року, знаходячись в смт. Степногірськ
Василівського району Запорізької області, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, перебуваючи в стані, викликаному вживанням наркотичних засобів, з корисливих мотивів, зберігаючи при собі в кишенях свого верхнього одягу переніс наркотичний засіб «метадон» до відкритої ділянки місцевості напроти
будинку № 3 по вул. Молодіжній, тобто до іншого місця масового перебування громадян, з метою його подальшого збуту, де приблизно о 14 годині
05 хвилин, реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_2, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за
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грошові кошти в сумі 650 гривень збув вказаний наркотичний засіб, обіг
якого обмежено — «метадон», масою 0,021 грам в перерахунку на основу,
упакований у згорток з фольги, ОСОБА_4
...
Допрошений в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2, свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307
КК України не визнав, пояснив, що відносно нього мала місце провокація
злочину з боку працівників поліції, та відповідно до ст. 63 Конституції України відмовився від дачі показань по пред’явленому обвинуваченню.
...
В ході судового засідання був досліджений машинний носій інформації mikro SDHC Card 8Gb, «APACER», інв. № 39т від 14.03.2018 року, на якому за допомогою спеціальних інших технічних засобів в ході проведення
аудіо-, відеоконтроля особи зафіксовано факт збуту наркотичного засобу
ОСОБА_2 під час оперативної закупки.
Також під час судового засідання за клопотанням прокурора допитані
свідки обвинувачення, а саме:
— свідок ОСОБА_7, який пояснив, що в лютому 2018 року в смт. Степногірськ він приймав участь в якості понятого при проведенні
слідчих дій — проведення оперативної закупки наркотичного засобу. Перед початком проведення слідчих дій, слідчим було роз’яс
нено суть слідчих дій, які будуть проводитися і права понятого.
Після чого, в його присутності і присутності ще одного понятого закупному були видані грошові кошти в сумі 500 чи 600 гривень, різними купюрами, серії і номери яких були внесені в протокол, після чого зазначена особа була оглянута на наявність інших
предметів. Зазначена особа повідомила, що він домовився з чоловіком про придбання наркотичного засобу. Після огляду зазначена особа пішла для проведення оперативної закупки, його не
було приблизно біля 30 хвилин, а через деякий час він повернувся
і добровільно видав працівникам поліції невеликий згорсток з речовиною, схожою на цукор, і повідомив, що він придбав у чоловіка
наркотичний засіб. По закінченні слідчої дії був складений протокол, у якому він як понятий поставив свій підпис.
— свідок ОСОБА_8 в судовому засіданні показав, що був свідком
затримання ОСОБА_2 в лютому 2018 року в смт. Степногірськ
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на 1-му мікрорайоні біля зупинки громадського транспорту по
вул. Молодіжна. Перед затриманням йому та іншому понятому
було роз’яснено, що вони залучені в якості понятих. Перед початком затримання всі учасники слідчої дії знаходилися в автомобілі,
а потім вийшли і пішли в напрямку підозрюваного. В момент затримання підозрюваний ОСОБА_2. стояв на місці і не намагався
чинити опір і тікати. Працівники поліції наділи ОСОБА_2. наручники і повалили на землю, де він залишався весь час до прибуття слідчої групи і прокурора. Після затримання ОСОБА_2 під час
його обшуку при ньому виявили грошові кошти, флакони від ліків
з залишками невідомих речовин.
— свідок ОСОБА_4, відносно якого постановою 12 лютого 2018 року,
яка надавалася стороною обвинувачення для огляду у судовому
засіданні, органом досудового розслідування застосовувалися заходи безпеки свідка шляхом зміни анкетних даних, пояснив, що має
спільних знайомих з ОСОБА_2, зі слів яких йому стало відомо,
що ОСОБА_2 займається збутом наркотичних засобів. За завданням поліції він один раз раніше вже придбавав у ОСОБА_2
наркотичний засіб «метадон», проте це ніяк не документувалося
працівниками поліції. В лютому 2018 року в смт. Степногірськ він
приймав участь при проведенні оперативної закупки у ОСОБА_2
наркотичного засобу «метадон». Для цього в приміщенні опорного пункту дільничних інспекторів поліції в смт. Степногірск
в присутності понятих слідчий видав йому грошові кошти для
проведення закупки наркотичного засобу, після чого він зателефонував ОСОБА_2 і домовився з ним про придбання «метадону»,
домовився з ним про зустріч біля автовокзалу смт. Степногірськ.
Через деякий час він зустрівся з ОСОБА_2 на дорозі приблизно
в 100 метрах від автовокзалу близько від зупинки громадського транспорту, де він передав ОСОБА_2 гроші приблизно в сумі
500 грн., а той в свою чергу передав йому згорсток з наркотичним
засобом. Після цього він повернувся до приміщення дільничних
інспекторів, де в присутності понятих видав згорсток, який він
придбав у ОСОБА_2 працівникам поліції. Зазначив, що не вживає
наркотичні засоби, а придбання наркотичного засобу у ОСОБА_2
здійснював за завданням поліції.
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...
Дослідивши зібрані у кримінальному провадженні докази, перевіривши їх на предмет належності і допустимості, оцінивши їх в сукупності, суд,
ґрунтуючись на засадах справедливості, виваженості та неупередженості,
приходить до висновку, що не можливо у встановлений кримінальнопроцесуальним законодавством спосіб зробити однозначний висно
вок про винуватість ОСОБА_2 в інкримінованому йому обвинувачен
ні за ч. 2 ст. 307 КК України, як незаконне зберігання з метою збуту, а та
кож незаконний збут наркотичних засобів в інших місцях масового
перебування громадян,
остільки висунуте обвинувачення не знайшло свого об’єктивного підтвердження з наступних підстав.
...
...
У випадку, коли підсудний заявляє про провокацію його до вчинення
злочину, національний суд повинен ретельно перевірити матеріали кримінальної справи, оскільки з метою забезпечення права на справедливий судовий розгляд справи в розумінні п. 1 ст. 6 Конвенції всі докази, отримані
внаслідок провокації з боку поліції, мають визнаватися недопустимими.
...
Підстави проведення оперативної закупки визначаються Законом
України «Про оперативно-розшукову діяльність» та Кримінальним процесуальним кодексом України. Порядок проведення оперативної закупки
визначається нормативним актом Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, погодженим з Генеральною прокуратурою
України.
Стороною обвинувачення під час судового провадження не було
надано належних доказів на підтвердження наявності законних під
став та приводів для проведення оперативної закупки.
Так, із дослідженої в ході судового розгляду постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії — контроль за вчиненням злочину
від 08 лютого 2018 року, вбачається, що свідок ОСОБА_13 добровільно
звернувся до поліції та показав, що перебуваючи в смт. Степногірськ
Василівського району, від місцевих жителів він дізнався, що чоловік
на ім’я ОСОБА_2 на прізвисько «ОСОБА_2» продає наркотичні засоби
«метадон» на території Василівського району. В судовому засіданні про449
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курор пояснив, що звернення свідка ОСОБА_13 із заявою стало підставою
для внесення до ЄРДР відомостей про вчинення злочину за ознакою ч. 2
ст. 307 КК України, та у подальшому підставою для прийняття ним рішення
про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. Проте, клопотання про допит свідка ОСОБА_13 в судовому за
сіданні прокурором не заявлялося. Крім того, як вбачається з постанови прокурора, свідок ОСОБА_13 обізнаний щодо продажу чоловіком
на ім’я ОСОБА_2 наркотичних засобів від місцевих жителів, тобто не
безпосередньо, а з чужих слів, а органом досудового розслідування
жодним чином показання зазначеного свідка не перевірялися, що на
підставі ст. 97 КПК України унеможливлює використання показань
зазначеного свідка за відсутності інших доказів визнаних допусти
мими, а відповідно призвело до проведення негласних слідчих дій
у виді оперативної закупки без достатніх підстав для її проведення.
Так, пунктом 6 ч. 2 ст. 251 КПК України передбачено, що постанова
прокурора про проведення негласної слідчої дії повинна містити
зокрема обґрунтування прийняття постанови, у тому числі обґрун
тування неможливості отримання відомостей про злочин та особу,
яка його вчинила, в інший спосіб. Проте вказана постанова прокуро
ра не містять належного обґрунтування їх прийняття.
В порушення п. 1 ч. 7 ст. 271 КПК України у вказаній постанові про
проведення НСРД не викладені обставини, які свідчать про відсут
ність під час негласної слідчої (розшукової) дії провокування особи
на вчинення злочину.
Будь-які інші докази причетності обвинуваченого ОСОБА_2 до
злочинної діяльності, пов’язаної із збутом наркотичних засобів, які
були підставою для прийняття рішення про проведення НСРД сторо
ною обвинувачення не надавалися.
Отже, аналізуючи постанову прокурора можна зробити висно
вок, що з її змісту взагалі не вбачається наявності достатніх підстав,
для проведення оперативної закупки.
Сторона обвинувачення не надала суду відомостей, які б під
тверджували наявність у правоохоронних органів конкретних та
об’єктивних підстав для проведення оперативної закупки нарко
тичних засобів у ОСОБА_2, хоча зобов’язана були це зробити, ос
кільки відповідно до рішення Європейського суду з прав людини від
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12.10.2012 року у справі «Веселов та інші проти Російської Федерації»,
якщо доказ є результатом негласної операції, такої як оперативна закупівля наркотиків, органи влади повинні бути готовими продемонструвати,
що у них були обґрунтовані причини для організації негласної операції.
Наявність конкретних та об’єктивних підстав є обов’язковою умовою для
здійснення негласних операцій, в тому числі і використання агентів під
прикриттям. ...
...
Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій слід
чий має право використовувати інформацію, отриману внаслідок
конфіденційного співробітництва з іншими особами, або залучати
цих осіб до проведення негласних слідчих (розшукових) дій у випад
ках, передбачених ст. 275 КПК України. Матеріали справи не містять
підстав залучення до участі у проведенні оперативної закупки нар
котичних засобів свідка ОСОБА_4 В протоколі огляду від 12 лютого
2018 року, добровільність участі ОСОБА_4 в проведенні оперативної
закупки наркотичних засобів, як того вимагає чинне законодавство,
не відображена.
Крім того, при відтворенні в судовому засіданні носія інформації mikro
SDHC Card 8Gb, «APACER», інв. № 39т від 14.03.2018 року, на якому за допомогою спеціальних інших технічних засобів в ході проведення аудіо-, відеоконтроля особи зафіксовано факт збуту наркотичного засобу ОСОБА_2.
під час оперативної закупки, встановлено, що під час проведення оперативної закупки залегендованим свідком ОСОБА_4, якому були видані
грошові кошти для проведення оперативної закупки, зазначений свідок
прослідував на обумовлене місце зустрічі, де очікує ОСОБА_2 і постійно
спілкується з невідомою особою, статус якої у кримінальному провадженні невідомий, разом з зазначеною особою очікує на появу ОСОБА_2 і телефонує останньому наполягаючи на зустрічі. Матеріали справи не містять
підстав залучення до участі у проведенні оперативної закупки нар
котичних засобів іншої, ніж ОСОБА_4, особи.
...
Якщо у справі відсутні дані про те, що особа займалася збутом
наркотичних засобів іншим особам, крім закупного, то у органів до
судового слідства та суду є достатні підстави підозрювати, що мала
місце провокація. Інформація, отримана в результаті проведення опера451
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тивної закупівлі наркотичних засобів, не повинна бути єдиним доказом, на
якому будується обвинувальний вирок.
...
Відповідно до положень ч. 12 ст. 290 КПК України, якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів іншій стороні,
суд не має права допустити відомості, що містяться в них як докази безпосередньо під час судового провадження.
Суд констатує, що відкриття стороні захисту постанови проку
рора про проведення НСРД — контролю за вчиненням злочину від
булося в ході судового провадження фактично після проведення су
дових дебатів.
Постанови прокурора про проведення негласної слідчої (розшукової) дії встановлюють обставини процесуального характеру, що мають
значення при оцінці допустимості використання отриманих у результаті
негласних слідчих (розшукових) дій фактичних даних як доказів у кримінальному провадженні. Такі відомості підтверджують законність (або
свідчать про незаконність) проведення тієї чи іншої негласної слідчої
(розшукової) дії, і відповідно мають оцінюватися судом за участю сторін
кримінального провадження у сукупності із протоколами негласних слідчих (розшукових) дій.
Відкриття в умовах судового розгляду окремих матеріалів кримінального провадження, які існували на момент звернення до суду з обвинувальним актом, але не були відкриті стороні захисту, не означає їх автоматичну допустимість, оскільки за КПК критерієм допустимості доказів є не
лише законність їх отримання, а і попереднє відкриття матеріалів іншій
стороні до їх дослідження в суді. Ознайомлення обвинуваченого та його
захисника зі змістом рішення про проведення НСРД повинно відбуватися в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, оскільки ознайомлення
і дослідження змісту такого документу є обов’язковим критерієм оцінки
допустимості самих результатів НСРД.
Зазначені висновки суду узгоджується з правовою позицією, викладеною у постановах Верховного Суду України від 16 березня 2017 року
№ 5-364кс16, 12 жовтня 2017 року.
Таким чином, за обставин, коли сторона захисту не була озна
йомлена із постановою про проведення контролю за вчиненням
злочину від 12 лютого 2018 року в порядку ст. 290 КПК України, та на
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дання стороною обвинувачення матеріалів, до яких не було надано
доступ стороні захисту, і долучення їх як доказів на стадії судового
розгляду, порушує право обвинуваченого ОСОБА_2 на захист, оскіль
ки змушує його захищатися від так званих нових доказів без надання
достатніх можливостей і часу для їх спростування, що розцінюється
судом окрема підстава для визнання недопустимим доказом резуль
татів негласної слідчої (розшукової) дії — контролю за вчиненням
злочину. Як наслідок, фактичні дані, отримані в результаті проведення негласної слідчої дії — контролю за вчиненням злочину в формі оперативної
закупки, а саме: протокол огляду від 12 лютого 2018 року, протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 14 березня 2018 року, протокол про результати проведення аудіо-, відео контролю особи від 14 березня 2018 року в розумінні ст. 87 КПК України є недопустимими доказами.
Крім того, органом досудового слідства та прокурором порушені вимоги ст. 253 КПК України, якою встановлено обов’язок повідомляти особу
до звернення до суду з обвинувальним актом про тимчасове обмеження
її конституційних прав у зв’язку з проведенням негласних слідчих (розшукових) дій, якщо таке мало місце. Обвинувачений ОСОБА_2 та його
захисник не повідомлялись про те, що під час проведення досудово
го розслідування мало місце тимчасове обмеження конституційних
прав обвинуваченого ОСОБА_2. Дані відомості не відображені також
у реєстрі матеріалів досудового розслідування.
Таким чином, в судовому засіданні встановлено, що оператив
на закупка у ОСОБА_2 була проведена 12 лютого 2018 року свідком
ОСОБА_4 за завданням працівників правоохоронних органів, за
активної участі та контролем правоохоронців і за відсутності будьяких даних, крім результатів оперативної закупки, про причетність
ОСОБА_2 до злочинної діяльності, пов’язаної із збутом наркотичних
засобів або схильності до вчинення ним злочинів такої категорії, су
ду не надано жодного доказу, який би свідчив про те, що ОСОБА_2 бу
ло б вчинено злочин без втручання з боку правоохоронних органів,
тому суд вважає, що докази обвинувачення отримані в ході прове
дення НСРД були здобуті шляхом провокації, є недопустимими і не
можуть бути використані у судочинстві, оскільки це є порушення п. 1 ст. 6
Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, через порушення принципу справедливості.
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Згідно до ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо
він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Відповідно до
ч. 1 ст. 87 КПК України, недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією
та законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість
яких надана Верховною) Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав
та свобод людини.
За таких обставин, виходячи з норм діючого законодавства, суд
вважає усі докази ... недопустимими.
Враховуючи те, що предмети злочину, які в подальшому долучені
в якості речових доказів і піддані експертним дослідженням, були отримані з порушенням норм КПК України, тому вони не можуть бути використані у кримінальному провадженні. В свою чергу висновки експертів
є похідними від них доказами, тому суд визнає висновки експертів також
недопустимими доказами по справі.
Крім цього, суд звертає увагу, що висновки експертів є похідни
ми доказами від доказів, отриманих з порушенням Закону, а згідно
практики Європейського суду щодо застосування доктрини «плодів
отруєного дерева», визнаються недопустимими не лише докази, які
безпосередньо отримані внаслідок порушення, а також і докази,
які не були б отримані, якби не були отримані перші. Таким чином,
допустимі самі по собі докази, отримані за допомогою відомостей,
джерелом яких є недопустимі докази, стають недопустимими.
...
Керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України, суд, —
УХВАЛИВ:
ОСОБА_2 визнати невинуватим у пред’явленому йому обвинуваченні
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК
України та виправдати за недоведеністю вчинення кримінального правопорушення на підставі п. 2 ч. 1 ст. 373 КПК України. ...
Головуючий — суддя С. О. Нікандрова
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ДОДАТОК 12
Справа № 179/2482/18
(http://reyestr.court.gov.ua/Review/83544183)
Провадження № 1-кп/0187/54/19
ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИРОК
Іменем України
09 серпня 2019 року

смт. Петриківка

Петриківський районний суд Дніпропетровської області у складі:
головуючої судді Іщенко І. М.,
при секретарі Клисак Н. Г.,
за участю прокурора Сухомлин В. В.,
захисника Поршик М. В.,
обвинуваченого ОСОБА_1,
розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт
у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за № 12018040520000410 від 03.08.2018 року відносно:
ОСОБА_1 ... раніше не судимого, обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ст. 310 ч. 2 КК України, —
ВСТАНОВИВ:
Згідно обвинувального акту ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що на
початку весни 2018 року ... ОСОБА_1 умисно посіяв насіння рослин конопель в кількості 159 штук на ділянці у дворі, яка розміщена за місцем його
мешкання біля вище вказаного будинку.
...
У подальшому 16.08.2018 працівниками Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП Дніпропетровської області, під час проведення огляду
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домоволодіння, ... виявлено та вилучено 159 рослин зеленого кольору, які
зовні схожі на рослини конопель, зростаючих на земельній ділянці за вказаною адресою.
Відповідно до висновку експерта № 1/8.6/3075 від 28.08.2018 року надані на дослідження 20.08.2018 рослини зеленого кольору в загальній кількості 159 штук є нарковмісними рослинами роду коноплі, що відносяться
до рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг
яких допускається для промислових цілей.
Умисні дії ОСОБА_1 органами досудового слідства було кваліфіковано
за ч. 2 ст. 310 КК України, як незаконний посів та незаконне вирощування
конопель у кількості п’ятдесят і більше рослин.
Свідок ОСОБА_6 в суді пояснила, що проживає в АДРЕСА_3 по сусід
ству із ОСОБА_1. Останній близько з 2015 року фактично не проживає
в цьому будинку, територія будинку занедбана, росте бур’ян і доступ до
будинку вільний, так як частково огороджений. Восени 2018 року до неї
приходив ОСОБА_4 і повідомляв, що працівники поліції знайшли в нього
вдома дикорослі рослини коноплі, звідки вони взялась він не говорив, про
те що він міг вирощувати рослини коноплі їй невідомо і вона особисто нічого не бачила. Знає ОСОБА_1 як чоловіка який вживає алкогольні напої,
про вживання ним наркотиків їй не відомо.
...
До пояснень свідка ОСОБА_9 про те, що обвинувачений ОСОБА_1
може бути схожий на чоловіка, якого він влітку 2018 року бачив один
раз проїжджаючи на автомобілі на відстані близько 40 метрів і який
начебто поливав із лійки рослини схожі на коноплю в одному із бу
динків по вул. Тиха суд відноситься критично і до уваги не приймає,
так як припущення свідка нічим не підтверджується і не може слугу
вати доказам по справі відносно обвинуваченого.
Як вбачається із протоколу огляду від 16.08.2018 року який проводився по АДРЕСА_3 на земельній ділянці ростуть рослини коноплі хаотично,
не окучені, що наглядно підтверджується фото таблицями (а.с. 64, 65).
...
Стороною обвинувачення в обґрунтування винуватості ОСОБА_1
у вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 310 КК
України та доведеності обставин, які згідно ст. 91 КПК України підлягають
доказування було надано ряд доказів, зокрема: протокол огляду місця події
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з фото таблицями до нього від 16.08.2018 року, протокол проведення слідчого експерименту від 12.09.2018 року, висновок експерта від 28.08.2018 року, постанова про долучення речових доказів від 04.09.2018 року щодо 159
рослин конопель.
Однак будь-який доказ, як самостійно так і всі в сукупності жодним
чином не вказують та не доводять того, що ОСОБА_1 здійснював будь-які
умисні дії по посіву та вирощуванню рослин коноплі, а саме це ставиться
йому в вину.
Стороною обвинувачення не надано жодних доказів, які б вказували
на те, що ОСОБА_1 виконував будь-які умисні роботи з догляду за посівами
рослин коноплі, як то обробка міжрядь, боротьба зі шкідниками і хворобами, знищення бур’янів, підживлення добривами, поливання та інші дії, не
встановлено час виконання цих робіт, що є важливим для кваліфікації злочинів даної категорії, оскільки саме з моменту проведення робіт з догляду
за посівами рослин коноплі — злочин є закінченим.
Фактично зі змісту наданих стороною обвинувачення доказів можливо лише встановити, що працівниками поліції було виявлено 16.08.2018 року на земельній ділянці по АДРЕСА_3, яка належить ОСОБА_1 — 159 рослини коноплі, які ростуть хаотично, як вказано самим ст. слідчим Петриківського РВ Рябозад Т. В. в протоколі і підтверджується на фото таблицях.
Крім того, суд був позбавлений можливості оглянути в судовому засіданні речові докази по справі, а саме 159 рослин коноплі, так як відповідно довідки т.в.о. Петриківського ВП до керівника місцевої прокуратури не
надається можливим надати речові докази по кримінальному провадженню № 12018040520000410 у зв’язку з відсутністю особи, яка закріплена за
зберіганням речових доказів в камері схову Петриківського ВП (а.с. 101).
Тривала відсутність обвинуваченого ОСОБА_1 і не проживання
по адресі АДРЕСА_1 з червня 2015 року по серпень 2018 року приво
дить суд до висновку про дикорослість рослин коноплі, адже тверд
ження обвинуваченого ОСОБА_11 що він навмисно не сіяв і не виро
щував рослини коноплі жодним іншим та належним доказом, нада
ним стороною обвинувачення не спростовано.
Суд вважає, що слідчий експерименту 12.09.2018 року за участі
підозрюваного ОСОБА_1 був проведений з порушенням його права
на захист, бо в один день 12.09.2018 року в 12-00 ОСОБА_11 була ого
лошена підозра в скоєнні тяжкого злочину, не роз’яснено право не
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свідчити проти себе і в цей же день 12.09.2018 року після вручення пі
дозри в короткий термін часу на протязі 30 хвилин (з 14-30 до 15.00)
був проведений слідчий експеримент по АДРЕСА_3, в протоколі яко
го стоїть тільки підпис підозрюваного, тобто фактично ОСОБА_11
не мав часу самостійно звернутись за правовою допомогою, так як
доказів про відмову від безоплатної юридичної допомоги в справі
відсутні, а тільки 24.09.2018 року ОСОБА_11 звернувся за правовою
допомогою до адвоката Поршик М. В., що підтверджується догово
ром (а.с. 10).
За таких обставин жодних належних та допустимих доказів, які б вказували на наявність події злочину, а саме незаконний посів та незаконне
вирощування конопель у кількості п’ятдесят і більше рослин ОСОБА_1 стороною обвинувачення не надано, оскільки самостійний ріст коноплі не може вважатись умисним посівом та вирощуванням в розумінні диспозиції
ч. 2 ст. 310 КК України.
...
Керуючись ст.ст. 368–371, 373–376 КПК України, суд, —
УХВАЛИВ:
ОСОБА_1 визнати невинуватим у пред’явленому обвинувачені за ч. 2
ст. 310 КК України та виправдати на підставі п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України
у зв’язку з недоведеністю в діях обвинуваченого складу кримінального
правопорушення.
...
Суддя: І. М. Іщенко
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