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ЗАСТОСУВАННЯ 

Досліджено можливість встановлення вини не за обвинувальним 
вироком суду у кримінальній справі, а іншими процесуальними 
документами, наскільки законним є таке правозастосування. 
Проаналізовано судові рішення для отримання інформації щодо 
правозастосовної практики, визначення частоти встановлення вини 
суддями до моменту винесення обвинувального вироку. Звернено увагу на 
практику Європейського суд з прав людини та його позицію з цього 
питання. 
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В сучасному демократичному суспільстві задля забезпечення 

реального дотримання принципу верховенства права та збереження 
недоторканості прав громадян влада в особі уповноважених на те 
органів має керуватися законами, особливо коли річ йде про 
кримінальну відповідальність особи. Недарма, в Кримінальному кодексі 
України (надалі – КК України) передбачено неможливість застосування 
аналогії права, на відміну від інших галузей права (немає покарання без 
злочину). 

Проблему доведення вини, розробку її концепцій та встановлення 
форм її вираження досліджували чимало науковців, серед яких 
Ю. М. Грошевий, І. С. Іванов, І. В. Паньков, Я. М. Семенова, С. В. Скляров, 
В. Д. Фінько, М. Д. Шаргородський та ін. 

Статтею другою КК України передбачено, що особа вважається 
невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному 
покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і 
встановлено обвинувальним вироком суду. Отже, логічно дійти 
висновку, що вирок – єдиний документ, який може встановити вину 
особи у вчиненні кримінального правопорушення. 
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Однак, в судовій практиці склалося дещо інше бачення даної норми. 
Це стосується звільнення від кримінальної відповідальності на підставі 
статті 49 КК України. Слід брати до уваги, що ст. 49 КК України 
застосовується до злочинів, в яких властивий матеріальний збиток, у 
тому числі без виключення. Нерідко, за такого виду злочинів 
потерпілому не вдається через наявні юридичні механізми затягування 
розгляду справ повернути своє майно до закінчення термінів, 
передбачених статтею 49 КК України [6]. Наприклад, після закінчення 10 
років після скоєння тяжкого злочину, особа дає згоду на звільнення від 
кримінальної відповідальності на підставі статті 49 КК України, що 
затверджується ухвалою у справі. Однак, виникає питання, чи можна 
розцінювати таку згоду як визнання провини для подачі цивільного 
позову, оскільки ж остання повинна бути встановлена тільки 
обвинувальним вироком суду (а не ухвалою). 

Спершу зазначимо, яким чином йде практика в українській державі 
і чи є вона визначеною. 

Так, постановою Бердянського міськрайонного суду Запорізької 
області від 29 жовтня 2014 року особа була звільнена від кримінальної 
відповідальності на підставі статті 49 КК України [1]. Наслідком такого 
звільнення відповідно було закриття провадження у справі, а особі, яка 
заявила цивільний позов у кримінальному провадженні, повідомлено 
про її право подати позовну заяву про відшкодування збитків до 
місцевого суду згідно з положеннями цивільного процесуального 
законодавства. 

Надалі, потерпіла сторона подала позовну заяву про відшкодування 
шкоди, заподіяної злочином. Рішенням Заводського районного суду 
Запорізької області від 18 грудня 2015 року у справі № 332/3696/15-ц 
[2], з яким погодився апеляційний суд Запорізької області у своїй 
постанові від 29 листопада 2016 року [2], позов задоволено частково та 
стягнуто документально підтверджені збитки, завдані скоєним 
злочином. При цьому суд апеляційної інстанції вказав, що без згоди 
особи неможливе закриття кримінального провадження на підставі 
статті 49 КК України, а отже фактично особа своєю згодою визнає 
провину. 

За таких обставин можна стверджувати, що суд, розглядаючи 
цивільну справ, послався на ухвалу про звільнення від кримінальної 
відповідальності на підставі статті 49 КК України без фактичного 
встановлення вини особи та обставин у справі, що є безумовним 
порушенням презумпції невинуватості особи. 

Такої позиції притримується також Європейський суд з прав 
людини. 

Так, у рішенні «Грабчук проти України» наголошувалось, що 
принцип презумпції невинуватості порушено, якщо твердження 
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посадової особи стосовно людини, обвинуваченої у скоєнні злочину, 
відображає думку, що людина винна, коли це не було встановлено 
відповідно до закону [4]. 

Однак, нерідко співробітники органів досудового розслідування та 
працівники прокуратури під час здійснення процесуального керівництва 
виносять постанови, заявлять клопотання до слідчого судді, в яких вже 
фіксується наявність вини як доведеної. В свою чергу, слідчі судді 
нерідко допускають таких за характером помилок, копіюючи текст таких 
клопотань в судове рішення, чим саме порушується принцип 
невинуватості. 

Фактично, в подальшому вищевикладені порушення можуть мати 
фатальне значення для слідства, зокрема для визнання доказів 
допустимими та збереженню законної сили судовими рішеннями. 
Спробуємо розібратися на прикладі. 

Слідчий або прокурор у випадках, передбачених Кримінальним 
процесуальним кодексом України, повідомляє особі про підозру, заявляє 
клопотання до суду про застосування запобіжних заходів та проведення 
гласних слідчих (розшукових) дій тощо [8]. Однак, констатування 
наявності вини особи у вчиненні того чи іншого кримінального 
правопорушення на етапі такого звернення є недопустимим, оскільки 
порушує принцип невинуватості, а за ним верховенства права. Тож, 
докази, які були отримані внаслідок проведення певної гласної слідчої 
(розшукової) дії, наприклад під час обшуку, що проводився на підставі 
ухвали слідчого суді, в якій встановлювався факт вчинення 
кримінального правопорушення, можуть бути та повинні бути 
визнаними в суді як недопустимі для використанні в подальшому 
обвинуваченні особи, адже порушується насамперед не тільки 
кримінальне процесуальне законодавство, а й стаття 62 Основного 
закону держави – Конституції України [8]. 

В свою чергу, серед науковців є різні думки з цього приводу. Одні 
вважать, що вина повинна бути встановлена тільки вироком суду, а інші 
підтримуються думку, що згода особи на закриття кримінального 
провадження на підставі статті 49 КК України непрямо встановлює вину 
шляхом самовикриття особи у вчиненому кримінальному 
правопорушенні. 

Наприклад, на спростування доведеності вини в ухвалі суду можна 
послатися на позицію Т. М. Супрун, яка зазначає, що завданням 
кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від 
кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних 
інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення 
швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового 
розгляду, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був 
притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий 
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не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана 
необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника 
кримінального провадження була застосована належна правова 
процедура [5]. 

Підводячи підсумок, можна сказати, що констатування вини особи 
в інших процесуальних документах, окрім обвинувального вироку суду, є 
неприпустимим явищем в демократичному суспільстві, яке в 
подальшому може стати підставою для скасування рішень, що були 
прийнятті на підставі такої ухвали (оскільки сама оскарженню не 
підлягає). Тому логічним було б винесення відповідного роз’яснення 
Верховного Суду України чи висвітлення цього питання у постанові 
Пленуму Верховного Суду України задля уникнення неоднозначної 
практики застосування норм права у такого роду справах. 
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