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ГЕНЕРАЛЬНІ пАРТНЕРИ ААУСТАТТЯ
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Конституції України гарантує 
забезпечення права на апеля-
ційний перегляд справи та у ви-
значених законом випадках - на 
касаційне оскарження судового 
рішення, як однієї з основних за-
сад судочинства (п. 8 ч. 1 ст. 129 в 
редакції Закону № 1401-VIII від 
02.06.2016). Проте Законом мо-
жуть бути визначені також інші 
засади судочинства. Тобто остан-
нє положення слід розуміти таким 
чином, що основні конституцій-
ні засади судочинства та їх зміст 

можуть бути розширені у інших 
законодавчих актах, але не як не 
звужені. 

Згідно ст. 129 Конституції 
України суддя, здійснюючи право-
суддя, є незалежним та повинен 
керуватися верховенством права. 
Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 8 КПК 
України, кримінальне проваджен-
ня здійснюється з додержанням 
принципу верховенства права, 
який застосовується з урахуван-
ням практики Європейського 
суду з прав людини. Відповідно до 
практики ЄСПЛ «..незважаючи на 
те, що ст. 5 § 4 не зобов’язує Висо-
кі Договірні Сторони створювати 
другий рівень юрисдикції для 
перевірки законності тримання 
під вартою, держава, яка його 
створила, має надати затриманим 
такі самі гарантії оскарження, що 
й у першій інстанції (Кисега. про-
ти Словаччини, § 107); у рішенні 
ЄСПЛ № 38695/97 від 15 лютого 
2000 р. у справі «Гарсіа Манібардо 
проти Іспанії», п. 39 зазначено, що, 
якщо апеляційні чи касаційні суди 
існують, гарантії, що містяться у 
ст. 6 Конвенції повинні бути до-
тримані, зокрема, шляхом забез-
печення ефективного доступу до 
суду. Аналогічну позицію ЄСПЛ 
висловив у п. 25 Рішення у справі 
«Делкур проти Бельгії» від 17 січня 
1970 року та п. 65 Рішення у справі 
«Гофман проти Німеччини» від 11 
жовтня 2001 року. 

Конституційнім Суд України 
також вважає, що право на 
судовий захист включає в себе, 

зокрема, можливість оскарження 
судових рішень в апеляційному 
та касаційному порядку, що 
є однією з конституційних 
гарантій реалізації інших прав і 
свобод, захисту їх від порушень 
і протиправних посягань, в 
тому числі від помилкових і 
неправосудних судових рішень 
(Рішення КСУ у справі № З-рп/2015 
від 08 квітня 2015 року). 

Аналіз змісту ст. 392 КПК при-
зводить до висновку, що судові 
рішення можуть бути оскаржені 
в апеляційному порядку тільки у 
випадках, передбачених КПК. Від-
повідно законодавчі реалії чин-
ного правового регулювання пи-
тання апеляційного оскарження 
ухвал суду в кримінальному про-
вадженні у ч. 2 ст. 392 КПКУ явно 
не відповідають змісту конститу-
ційної норми у п. 8 ст. 129, тобто 
вбачається явна невідповідність 
конституційним гарантіям щодо 
забезпечення права на апеляцій-
ний перегляд справи, зокрема, 
будь якого судового рішення в 
справі з будь якого питання. Про-
те слід зазначити, що зміст поло-
жень ч. 2 ст. 382 КПК цілком відпо-
відав попередній редакції статті 
129 Конституції України, що на да-
ний час втратила чинність.

Зміст ч. 2 ст. 392 КПК не 
приведений законодавцем 
у відповідність до вимог 
конституційних гарантій 
апеляційного перегляду справи 
щодо судових рішень без будь 
яких обмежень (п. 8 ч. 1 ст. 129 
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Конституції України після внесення 
змін в редакції Закону № 1401-VIII 
від 02.06.2016), що відповідно 
у судовій практиці призводить 
до порушення конституційних 
гарантій реалізації основних 
засад судочинства і відповідно 
прав осіб на свободу та особисту 
недоторканність. Застосування 
судами ч. 2 ст. 392 КПК, фактично 
позбавляє обвинувачених права 
на апеляційне та касаційне 
оскарження ухвали суду першої 
інстанції стосовно обрання щодо 
них міри запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою. 

Таким чином, обмеження пра-
ва на оскарження ухвали про 
продовження запобіжного заходу 

під час судового провадження, 
водночас з юридичною невизна-
ченістю самої правової норми, 
передбаченої ч. 2 ст. 392 КПК, та її 
довільному тлумаченню суддями, 
призводить до: порушення прин-
ципу верховенства права, перед-
баченого ст. 8 Конституції України; 
порушення конституційного пра-
ва на свободу та особисту недо-
торканність, передбаченого ст. 29 
Конституції України, права на за-
хист у суді своїх порушених прав, 
передбачених ст. 55 Конституції 
України та права на апеляційний 
перегляд справи щодо міри запо-
біжного заходу, передбаченого п. 
8 ст. 129 Конституції України. 

Відповідно слід визнати поло-

ження ч. 2 ст. 392 КПК такими, що 
не відповідають конституційним 
гарантіям, передбаченим ст. 8, 29, 
55, п. 8 ст. 129 Конституції Украї-
ни, оскільки позбавляє права на 
оскарження та перегляд ухвал 
суду (під час судового проваджен-
ня про обрання га продовження 
строку тримання під вартою, чим 
самим обмежується особисте 
право громадянина на свободу та 
особисту недоторканність, пра-
ва особи перевірити законність 
тримання її під вартою шляхом 
звернення до апеляційного та ка-
саційного судів, тобто, є такою, що 
не відповідає Конституції України 
та Конвенції про захист прав та 
основоположних свобод. 
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DMITRIEVA & PARTNERS

Юридична фірма DMITRIEVA & 
PARTNERS заснована в 1994 році.

За цей час компанія здобула ав-
торитет на ринку юридичних по-
слуг як в Україні, так і за її межами.

DMITRIEVA & PARTNERS надає 
комплексні послуги для вирішен-
ня будь-яких юридичних, податко-
вих, бухгалтерських питань клієн-
там з України та інших країн світу.

Керуючий партнер DMITRIEVA & 
PARTNERS Дмитрієва Ольга - ад-
вокат, Голова Наглядової ради 
ВГО «Асоціація адвокатів України»,  

арбітр Ризького міжнародного ко-
мерційного суду. Визнана провід-
ним юристом у сфері міжнарод-
ного та корпоративного права, а 
також інвестиційних проектів.

Юридична фірма DMITRIEVA & 
PARTNERS надає послуги в наступ-
них напрямках: 

•  Податкове право

•  Судова практика,

•  Трудове право

•  Корпоративне право

• Інвестиції та валютне регулю-
вання

• Зовнішньоекономічна діяль-
ність

• Інтелектуальна власність та 
IT-право

• Міжнародне право та арбі-
траж

• Антимонопольне та конку-
рентне право

• Due diligence

• Бухгалтерський аутсорсинг

DMITRIEVA & PARTNERS  прагне 
надавати найбільш ефективні по-
слуги своїм клієнтам. Компанія 
віддає перевагу роботі на постій-
ній основі, що дозволяє повністю 
аналізувати діяльність клієнта й 
комплексно підходити до вирі-
шення питань.

Висока якість послуг, числен-
ні зв’язки фірми, професіоналізм 
співробітників, індивідуальний 
підхід до тонкощів бізнесу кожно-
го клієнта - переваги, які підтриму-
ють репутацію компанії на високо-
му рівні.

З детальною інформацією про 
компанію можна ознайомитись на 
сайті www.dmp.com.ua

ПИТАННЯ КОНСТИТуЦІЙНОСТІ ч. 2 СТ. 392 КПК уКРАїНИ щОДО 
ПРАВА НА АПЕЛЯЦІЙНЕ ТА КАСАЦІЙНЕ ОСКАРжЕННЯ ухВАЛ СуДу, 

ВИНЕСЕНИх ПІД чАС СуДОВОгО РОЗгЛЯДу щОДО ОбРАННЯ ТА 
ПРОДОВжЕННЯ МІРИ ЗАПОбІжНОгО ЗАхОДу 

(ВИТЯг З ПРАВОВОгО ВИСНОВКу)


