pojrrrиpcнн$.1 rrринциrrу ;~исrюjитинності), икі ниrvrar'aютn rrocи.rcнюr

r<1-

рантіі1 наіШНН$.1 кналіфіконаної rrраноної ;юrrovror'И rroтcprriжнvry ,!І,JІ!-1 :шGс3rrсчснюr сфсктинного никористанн$.1 rrраноних vrоюrиностсй rroтcprriлoї
особи. На нашу ;:гумку~ якщо у вищевказаних в:ипа;:rках потерпілий са:мо
стійно не залу,Іить пре;:rставника

;:ro

криміна.1ьного провадження, слі;:r

чий. прокурор зобов'язані забезпечити його участь за рахупокдержаnи.
Вnажасмо

Ja

необхідним передбачити

n

КПК України порядок ре

аліJації праnа потерпілого па прапоnу допо1югу за рахупок ;:rержаnи.
Прана rroтcprriжJПJ мати rrрс;~станника ни никає rricшr ptJ3\rcнcнюr йovry
~ior·o rrpor~ccyшrnниx rrpaн. Якщо rroтcprri.1rиi~ ни!-rнитn Gажанюr 3аrrроси
ти представника, то с.1ідчш':r, зобов'язаний надати йому мож.тгивість за
лу-.:шти представника самостійно. У тому разі, якшо потерпілий заявив
клопотапня про за.1учеппя пре;:rстаnпика, а.1е :ш nі;:rсутпістю коштіn чи з
інших об'сктишшх причин пе :може його залучити самостійно, то с.1ід

чий, прокурор шпюсить поста поnу, якою .JOJ))'Чac nідпоnі;:rпому органу
(устаноні), уtюннонажсному :шконо_vr на на,Іщнюt Gс:юtt.tатної І Іраноної
лоt rorvrot·и, ttрrнначити а; шоката ;t.tи ::;;tііkнсн Н!-І rrрс;tстанни ttтна

1 rотср

пі.1ого за призначенням та забезпечити його прибуття у зазначені у по
станові час і місце для участі у кримінальному провадженні.
Отже, чинне кр:имінальне проuесуа.1ьне законодавство України по

требус реформуnапня

J

метою забезпечення па.1ежпого праnаnого по

рядку залучення та участі предетаnпика потерпL1ого у кри:міпа.1ьпо:му
ІІJЮІШJLЖСІІІ

rr,

!-rкс у свою чсрr·у вистуttас r·apattпcю rra,Іщr trtи rroтcpttІJrtнry

свосчасrюї ква.tіфіковаrюї ttраrювої .ІLОtюмоп1.

ЛОДЖУК О. Т.
Націона.1ьний ~тівсрситст <<Одеська юриДІРПІа акаде-1іЯ•>,
ас11ірант кафе;~ри кри~ІіншІhН(JJ'(J Іlp(JJ(ecy

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ
ЗЛ ІІОВОВИЯВJШІІИМИ ОБСТЛВИІІЛМИ
Рефор:мування

кри:міна.1ьного

України обумошL1О

необхідність

процесуа.1ьного

Jдійснеrшя

законодавства

поріnпя.1ьпого аналізу

процесуальних по рм. які зазнали суттсrшх змін. О;:rнісю і3 таких с стадія
llCpCl'.ІJ}l}lY СУ,![ОНИХ

plll\CHh

КрИМІНаЛhНОl'О ІІрОНі:І)LЖСНЮІ :ш НОНОНИ!-ІНJІС

Н~ІМ~І оGстанинаrvrи.
У

Kpиrvriншtnнorvry

ttpottccya.tnнo\ry

кtщсксі

України

2012

року

(далі- КПК України), стадія перегляду судових рішень за нововиявле
ними обставинам:и зміни.1а свою назву на кр:имінальне провадження за
поnоnияплеrш1ш обстаnипа:ми; також розширено ко.1о поnоnияплепих
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оGстшшн, :1мінсно та ;(ста;Іі:юнано ІІЩ1~щок ініІІіюнаНН}І ІІсрсІ-:.:ІИіІУ су;(о

.
.Лана форУІа ІІСрСІ:·І}ІjІу, Є наі1На)ІСНН~іІІІОЮ І'арантією рСШІі3аІІіЇ ІІрана

них plІIICHh

на справе;JJІивий суц,спрямована на забезпечення прав і законних ін
тересів учасників кримінального провацження, дотрю. tання законоцав
ства під час здійснення суцочинстnа, Ішяn.1ення та nипраn.1ення суцових

по:\пшок, що прилюдять до nинесення пезакошшх, необгрунтованих і
неспраnе,;:r.,1шшх суцоnих рішень.
За 3VІісто\1

34

І"JІани

КПК України ріІІІСНН}І,

СИJІИ, \ЮЖ)'Тh ІІСрсІ·;ІИJ(аП1С}І 3а

1110

наGу;н1 :шконної

НОНОН~НІІLІСНИ\1И оGстанинами

ЯВОЮ учасника судового провацження, а

ue

:ш :ш

фактично зменши ..1о осно

вну ро..1ь проК)1)Ора в цьому виді провадження. Учасник провадження
може звернутися

110

чи :\1іг цізпатися про

суцу протяrо:\1 трьох місяuіn піс.1я того, як ці:шався

ui обсташпш.

Така заяnа, подасться цо суцу тісї іп

станuії, котрий першим цопуспш поми.1ку
існуючі оGстанин ~2, с.

570J.

n

резу..1ьтаті незнання про

Вихо.іtичи :1 ни ще скюаною, VІожна :1роGити

ние но нок, що КПК о6\Ісжує VІОЖ~І и ниі1 строк Ію;щчі :1а}І ни І Іро ІІсрсІ·шІJ(

суцового рішення за новов:ияв.1еним:и обстав:ина:\fи з :\'Іетою жприман
ня юриц:ичної визначеності та заради цосягнення стабL1ьності суцових
рішень. Оскі.т1ьки у КПК не йцеться і про насліцків пропущення стро
ку звернення про перег.1я11 суцоnого рішення за ноnоnияв.1еними об
стаnипа:\ш, то с ..1ід 3а аналогісю керуватися праnила:\ш, які ціють при
ІІСрСІ .• І}І,:Іі СУJ(ОІ\ИХріІІІСІІІ> Н<ІІІС.І}ІІLіі1ІІО\ІУ, касаніі1ІІОV1У ІІрОШС:LЖСІІІІ}І і 1\
ІІрОШЩЖСІІІІ}І :ш 1\ИІІ}ІТІ<ОІ\ИМИ оGстаІН1ІІаМИ.

Рсфор\tІунаннs.~ ктm\1іна.1nною ІІТЮІІссуа.Іnною 3аконtщ<шстна н 'Іас
ти нІ,

1110 CTOCyt;ThC}I

ІІСрСІ'JІ}І/\У

CYJ(OHOI'O

рlІІІСНЮІ

І<рИ\tІlНа;ІhНОІ'О

ІІрО

на;LЖСНН}І 3а НОНОН~НІІLІСНИ\ІИ оGстаНИНа\ІИ, VІat: ТаКОЖ ІІСННі НС;LОІІра

UЮБаННЯ. Так чинний КПК України не визначає, на якому етапі буце
проводитись розс ..1іцування нововияв.1ених обставин. Оскі1ьки суд, цо
якого поцано заяву про перег.1я..1 судового рішення за ноnоnияв.1еними
обставинами, не :иас :иожливостей ,;тя розс.1іцуnашш чи перевірки та
ких обставин, то бу.1о б цоuі.1ьно передбачити процесуа.1ьний поряцок
нстаношІснюІ ноноНИ}ІІLІсних оGстанин. ТакиVІ VІожс Gути су;юнс ;юру

ЧСНН}І ІІрокурору ІІрОНССТИ ІІСрснірку оGстаНИН, 3а3НаЧСНИХ у :Ш}ІНі І ІрО
переr.1я..1 судового рішення кри:\tіна.1ьного пронацження за нововияв
.1еними обставинами.
Деяких країнах у положеннях закону вживають спеuіа.1ьний тер
мін <•.:Пові обстаnшІю>

(<<Іюnоз'яnлепі обставшш•>)

nшшк.1и піс.1я nинесепня судового рішення.
ІІроІ (ссушІ nному

ко.іtсксі

Росіі1сnкої Фс.іtсраІ (іЇ

-

обстаnини, що

Так, у Кри:\tіІІ<LlЬІЮ
ІІсрс.іtGачаєтnс}І

о;tна

ІІрОІ(С,Т(ура ,ТІ;І}І ІІСрСІ'ЛІ;Lу су;LОНИХ ріІІІСНh 3а НОНИМИ оGстаНИНа\ІИ та

НОБОБИЯВJІеНИ:\1И обстаБИНа:\'ІИ

[31.

На Бi..J:\fiHy Ві.іІ НОВОВИЯБ.lеНИХ обста

ВИН «новоз'яв..1ені обстав:инІІ>> не вказують на наявність судової ПО:\'ІИJІ
ки. На :\'ІО:\fент ухва ..1ення рішення воно 6у.1о правосуцним, але згоцом
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факти, rr~o GyJrи rнжJrа;~сні н йоr'О осно ну, 3vrінилис$.1, унсмож.rи~-t~rюючr-r
НИКОНаННИ іШНОІ'О рlІІІСНН$.1 Н ІІСрНІСНОМУ НИГЛ$.1Лl.

З оr·шrлу на

rrc, Gy;ro G лor~i;rr-,нo на:шу та jl\ficт r';rани 34 КПК Українr1

доповнити вказівкою й на <<новоз'яв.1ені обставиню>.
У зв'язку з такою пропозицією важ.тшве значення має розмежування
поnоnияплепих та поши'яплепих обсташш. Насампере;:r такі обстаnипи

nідрілшються часом їх rшкопашrя. Ноnоnияплепі обстаnипи існують
пі;:r час судоnого розг.1я;:rу, а rюnоз'яn.1епі

-

nі;:rкриnаються nже після

ухна;rсн н~r су;(оНОІ'О рінrсн н~r. /l,руп1м критсрієv1 рtвмсжунанн~r є 3н\r3tЖ
таких оGстанин :1 rrpc;tvrcтoм лока3унанн~r. Нононшrн.rсні є скJЩІtОНІ1МІ1
елеУІента:ми, натоУІість новоз'явлені такого зв'язку не мають. Останні
вказують на неві;:rповідність порядку су;:rового розгляду, матеріа.1ьно
праnоnих підетаn cy;:ronoгo рішеппя Копституції України, Копnепuії
про "Захист праn людини і оспоnоположпих cnoбo;:r. Ще о;:rпісю nідУІіІІ
пою ознакою поnо nияnлепих та поnоз'яnлепих обсташІІІ с спосіб їх
нстанонJrснн~r. 5-Ікщо rrcprнi нстанон.rюютr-,с~r су;шм :1аr·шrr-,ної юрисю'Ік

rr.ії, ан окрс\Н1Х ниrrа;tках- орr,аном J\OCYJtoнor·o ptнcJri;tyнaнн~r, то .ІtИ·Ті
засві;:rчуються КонституuійниУІ судом України та GвропейськиУІ су;:rом

3 прав ЛЮДІІНИ

[2,

С.

198[.

Варто зауважити, шо прийняття судоУІ рішення без урахування об
стаnип, які

cy;:r

пе міг nрахуnати через те, шо nіп пе лran про їх іспу

nаппя, пе с педолікоУІ чи поУІІШкою роботи суду, особлиnа

J огляду па

llJJИllll,Иll )LИСІЮ:НПИВІЮСТі, віщrові;LІІО }(О }!КОП) С.Іі,ІtЧИЙ су}()ІИ,

у

cy;L

КрИ_\ШІа.Іl>ІЮ_V1У ІІрОВ<і)tЖСІІІlІ ВИІJІШУС .,ІИШС ТІ llИTaliШl, ЩО BИilCCCill

ІІа

~ior'o po:1І'JІ$.Jl~ сторонами. Тому, ннажаємо 3а ;юr(i;rr-,нc ;~оrrоннити 3акон
rюJюжснН$.1МИ

rrpo

нсмож;rиністr-, rrсрсгли,т(у :ш ноношнrн;rсними обста

нинами ;~С$.ІКИХ ухнал

cy;ry,

наrrрикла;r таких, rr~o не

rrcpcrrr

ко;~жаютr-, су

довому прова;:rженню.

Отже, сучасний стан дослідження проблеми, пов'язаної із при

йняттям рішень у криміпальним проnаджеrшя11 за поnоnияn.1епими
обставинами у nітчиJпяпій науці криміпального проuесу. пе 1южлиnо
nnажати Jадоnі.1ьrшм, адже ті оспоrші зміни, що стосуються поnоnияn
Jrсних оGстанин є не ;~о кінrtи rrpo;tyvraними та rrосJrі;шнниv1и. Можлино
лстшrhнІнrс нинчснн~r та частІrнсrrрактичнс :шстосунаНН}Іtrих rrpaни.r rrо

каже слабкі місuя у регу.1юванні uієї ста;:rії криУІіна.1ьного процесу і

ue

стане поштовхом ;:r.1я вдоскона.1ення та внесення змін у КПК України.
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[Е.1ектронннй

МАКАРОВА А. М.
ТТшtіон<LІhН~І й унінерситет <<0.-tеСhК<І юрІ1 1 L~Ічна ака.[е\ІЇЯ>>,

аспірант кафе;:wи криміпального процесу

ЩОДО ВЩІІОВЩІІОСТІ СТІОТІ

615 КІІК УКРЛЇІІИ ЗАСАДІ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ
ІЩЦОТОРКЛІІІСТЬ
Право на свобо.ау та особисту не.аоторканність є основопо ..lож

ним правом .1ю.аини, яке ві.анос:иться .ао першого поко.1іння прав
.1юдшш. .Захист такого праnа зпахо.Jить
ки

n

cnoc nідображення
n ~tіжпаро.аних,

актах паціопа ..1ьпого :шконо.ааnстnа, а й

не тіlь
юкре~ш

Н КоННСНІ(іЇ 11р0 33ХИСТ ІІран;ІЮJ(ИНИ і ОСНОНОІІОЖ)ЖНИХ СНОG(Щ

195()

р.

( на,т(а;Іі-Кон нен 1Lі}І)
Ві іLІІові,:tно J(O 11. І <:та тт і 5 Кон вс 111 (іЇ кожен мас І Іра во ІІа своGо,т(у та
о<.:оG~н.::ту нс;ютотжанніоІ-> та нікоr·о не \южс Gути Ію3Gан;Існо сноGою1,
І<рЇ\tІ ТаКИХ НИІІ~ЩІ<іН і НЇJ(ІІОНЇіІНО ;ю ІІрОІ(еJ\УТН1, НСПlНОН.ІІеНОЇ 3aKOHO\t1 .
.Цо таких nипа.Jкіn nідноситься законне уn'я:шеппя особи після засу

..Jження її ко~tпетентни:-vr су..Jом. Кожен, кого законно заарештовано або
Jатри:мапо

J

метою .Jопроnаджешш до ко.ипетентного cy.Jonoгo органу

мас негайно постати пере.J су.ццею чи іншою посадоnою особою, якій
Jакон

IIa.Jac

праnо J.Jійсшоnати

cy.Jony ruш.Jy,

і йо:иу ~tac бути ·:шбезпече

но р(ВІ";ІИіІ <:І Іра НИ <.:у;юм УІІрОJ(ОНЖ р(ВУМ НО І 'О строку aGo 3Ні.-ІІ->НСН Н}І ІІі;(
час ІІрона;(ЖСНН}І. Ра3ом

:1

П1\1 кожен, коп) Ію3Gан.;Існо сноGо;tи ннас;Іі

..JОК арешту або тримання під вартою, має право ініціювати прова.ажен

ня, в хо.аі якого су.а без зволікання встановлює законність затрю. tання і
приймає рішення про звіlьнення, якшо затримання є незаконним
Праnо

па

сnобо.ау

Конституцісю України

та

n

особисту

статті

29.

пе.аоторканність

r ll.

гарантусться

Ніхто не :иоже бути заа рештоnапий

aGo Ч1И\13ТИС}І ІІііL нартою інакІІІС ик 3а Н\ЮП1нонани\11 ріІІІенюІ\1 CYJ\Y і
ті;ІІ->101 на ІІі,т(станах та н Іюри.іtку, нстанон.;Існ их 3аконо\1. Кожниі1 :штри
маний :-vraє право у бу.аь-який час оскаржити в
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