
Секція 4 
ВИКОРИСТАННЯЄВРОПЕЙСЬКИХ 
СТАНДАРТІВ З ПРАВ ЛІОДШШ 

В КРИМJНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬШЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
ОРГАНШ ДОСУДОВОГО РОЗСJІІД1'ВАШ:ІЯ 

д.м. r оворун 
аспіраJ:ІТ кафедри криміланьного процесу 

Націоналмий уніВерстпет 
" Юридuчна акад,•міл У.'<Раїнu і.\(ені Яр ,JслаВа Л1удрою" 

ЕФЕКТИВНЕ ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ 

Яl\ ЗАСІБ І)ЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАДИ ПУБ~ПЧНОСТІ 
У 1\РИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

І JotнrCІ Крн-.rіІІа ІЬtІИИ процесуальний кодекс Україшt (.uа

'І І - КПК) unepюe однією і> зacdJI кримШ:а:тьноr) провад>~~.ення 

ІІ.вtша, нуfілічніn ь . При цьому з:\ricr цісї 1аса J.>t традJщіино 

рол.рикас-J .ся чере1 обов'язок прокурора, сЩJ,чого в \і ».ах 

rвосї ко .. flf<'WІЩiї ро>ІІочати ,1:осудове розоuдуr.ашІЯ в кожно

\іУ mma 1.К} fіеюсх·ереднього nиsm:тенн:я о~щак 'риміJ.Іа-тьноrо 

ІІrаtюпорунІt-Ш•>~ (}а щос'!Ючення''І випадків, кс 1111 крІfмінас 1.
не прова;ІіН'НЮІ :\tОЖе бутн розпоqате тише LJa nцставі заяnн 
rю r •рnіІюr·,І) або в разі шщхо;І,А<.ення за.яnи (nові1о-.шенпя) прn 

6Ч\.1Нt'ІUІЯ l\ri1\1ЇHillh/IOГO nраоопорушення, d їс\КОЖ ВЖ\.rгИ В<"ЇХ 
І1<'реr1бачt>вих 1аконом заходів д:-rя встановлеmrя подіІ кpю.ti

HcUrtнюro npaвonopyutemfя та особи, я:ка його вчинила. 
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Пе J<'ІН~І-.·пнщ pwuнtк дія.·tмJо(ті •'РГ шв до( );tuІІom р І'JП.:J,)'JІ.tІІНІІ 
--- _ ПрОЦ~СV6..1t>ПІІЙ ffi о)рГUЮ ,!ОІJ,ІЙІІІ'И 1\t"nt•h"nl 

Вііачається, що таке ую1у\rіння nртщнnу пу\1 rі•нюс-ті, ва
дdНt') СТ. 25 КТТf<. Укра'іни, не ОХОПЛЮС n.·i d~'ПСК1Н НОГО нор~tі:І
ПІШІО ! О З'-іісtу Мн будемо uиxoдrm1 з 'Того, щu 'MLd)J.a нубпіч

ІJОС1і визначс1 иимnn1 ні:тесnрююnаної rtрон~суа.:rьної аJ<..Іив
ноеtі ra ініп,іаnmносrі су6'('1(1'Їn, тп ~інсню~еrrь кprf rі.ні\ТJьне 

nроь.1, 1.ження, саримовані на вrtяв'letrnя 'l'ІОЧШІіfІ T'd осіб, snJ Ух 
втrшщjJJt, 11.рrnrінальне лерес..rідуnмmя 1aкrrx осіб, rтрнтялrен

ня їх '(О крчміна.1ьної nі.п.повіl,аJІЬнО<:Ті, tlрщ·шятtя крю.rінdJ'lь

НІ1Х лроцесуапьних рішень 1.а 1пасшtм рок)ДОІ'.J, а щкож нежі 

<lk'lorвнO<.-n iНIIrrrx учасників ~.ри,1іІІМП>НоІ·о проваджсш•я вна

("1ідоІ\ виконання ІП1t.rи nрофесінн~ оооn'юків у кон~о.ретно

му кр . І\tінальному nрt)вад,+.енні, ' І reroю ,l.OCяrtrt'IПІ:t зан~tаю. 

крн.'.ІіІІальноrо су оч1шства . 

З; впання досудов01о ро ІС 'lідумнн~ с rюхі;цrи-.tн oi..s. за
rа:lЬІІІtх заRдань ~o.prnriJtdJThtJOro npnna.l -кення, визначенн" у 
С1. 2 КПК У tш·х відоfіражаєп.ся сnепифіка крнміна.:н.шіі нро

цсrуа.J -ьної д:іsтьності на ста; ї дocyil.otюt () розrлі;t •оання І Іор

\НlПП\І-Jе зaкpinпew-ut за1щат. дія. п.н · гі opt ан ін дО<JJ Іmюго 

розс_rічтвання ЗJійснене у m1. 2.1-2.3 І Іотю;,t..ення лрu opr анн 
l10CY ,<шого розсrUдуnання Міністерсrtіа ВН)"ІГЇІШІЇ.' снраь 
України, затвердженого Наказом М13С Укр.йни віТJ, 09.0 .2012 

·о 68t• (далі - Положення). Шд;повіJ.UІ до л , 2.3 щ.or,l По. ю

ж ння о.:rним: із завдань орг.1нів дпсу.ювоrо р\>К іztуrшнІІЯ ~· 

~абезп чення ~фекnтності :J,осуповоrо ро · rід RіUПІЯ , На tїlK • 
,!\ \te~ · ;-т,іяльнос.~rі органів ДtX')r;:J,Onoro ро3С Ї.'\УІ\іlНl >І нксну• 1'11-
Сїе.\ШІЛt dlldJJЇJ окрсмю; Ло'lо.кещ, КГ\~'. 

R; . pтn nкaJdтt1, що віцnовідJ-ю но с.-т. 9 КПК на нр хурора, 

КерЇDІ!ТП\d Ор І ану ДО }"ДОRОГО ро Ii;J.yRaІ Ui}l, Crtiд'1Cir с.1 ПО І, d -

\ rhCЯ •16nf\' я. юк tІСебічно, 11овно і н~унt>р~І.Ж('JІl' ' 
\)б J <Н lllllf рИМіНеЗ 1ЬІЮГО Пptl83ІJ,)I<.eJf11Я . J!ІtІІJе Лptr •Урtf~І,tІІ 

НЇ ' І аК•)'{ ІіИМОПІ ~1.0су Нlnt' ро1С ~'ТYBiltfiHI \tiJA\P 1\JI<IJ!oo.<\ 11 r Я еф 'і • 

11-fВІІJІ\І. Крі f tого, оt'\ов'язок 3абе1rtРчунаtн t.'фРк-"нщість '\О· 

УДОВ<оГО pOЗCJJЇJl)'1WПIЯ ПОК!ЦаСЛ.СЯ ІІа орІ 'іНШ Цt'Х , J Jl\(11 0 

роJс • rі.1,унаиня нсt ні,J.СІаБl ч. 4 CL. зе. Ю ІК. Hac!lЇ.!.U tt н~ВІ-\КО

нання цього обов' язку nерецбачені о. 8 ч 2 ст. 36, ч . 5 t':ї. 36, л. 2 
ч. 2 ст 39 КПК та ін. 
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ІЩІJІ t J:ш,·upll(•nm/1/J/ f"6/)(lrn'iVbiШ."C l'!llfJIO}np'IIІB З nрФ< JII<IOtlkU 

~·іш ІЬІЩ·І [?!>'.J,l•f",VФ1bi/Їй rJiRдЬІU>Cmi op?a/l.l6 ОО '\~tll)i'f> (ЮJСЛ:дj'ОfJІІНЛ 

ltпІщ 111 t110haмrt, суб'скти, що з.'l.ійсІJююn. криміпа.,ьне 

ІTfiORd ,l І.ЧПІЯ , fiORJfІПii rtр0Я1ШЯJ'И nравову lXTИBПiC"'fD (1, С. 65), 
я"а • G ~Jло-:ер r ш.ою ви...sоrою публ ічнОСТІ, 1 ти~.f са ПfМ ося

І an1 ефР rшшncri Іі<'hОГО носудоnого uроВс1,ІtІf(Іt'ШІЯ . 

Нк І."а•ІІf\10, еф~кntІШЇС11• досу1:овоrо poзcJ ri.'l 'ВаІШЯ не 

ІНІJІ • ек dратнвна tпа, cme J-J юр1-1 .нчmпt факr, з яким зако

tюд;шсщ. 11 n' яз ·с мо ;пшіс:-п. настання псnии на- n,;])o.IL дая 
суВ\к ІІВ кr~t\fЇHdJll>liOЇ ІІр!)Цесуа.ІТЬІJОЇ JJiяJП,BCX"l i Саме rому 

RіІЖ!ІИНІІ\f С ,·ясумнпя JMtcry ПСНЯ"П'Я "ефе'\'nfВНІСТЬ НОІ.У(О80-

ІО ро3СІ\!І)'l'-"ІІІІЯ 11, крнтсрі'іR й ОЦЇJ-ІКИ. 
І Ір<'U'1е,ш, пов'язані з ефекnmнісnо к имінальної nроце

с 'clllr•HOЇ J І,Ї>ІЛМІОСt і, нео;~нора10во осліджуваrшся у наукових 

rтран.~' 10. Гур · rжі. В ПІnоюш , Г. Кожевнікоrа, О. ~nymmcькoro, 

Н . Сtfіі..н.щ•о~Jї, ТІ . Карка ча, Л. Москв~tч та ін. Водночас !У J.пuсть 

-з ни о · ІЇ tжеш, 11rи ІІЯ н~ні еф КТІmносrі про урорськоrо 

пar.нt• ty dбо J tіящ.Іюс ·І· сvдоІНf , орr·авів. Цє з tомк Іtеобхі J,

нk..,1. 'ІН1ШfТИСЯ на )JOCJriфf\t?HHi ефе~ї1fВІІ~'"'Тl ) Іія.'1NЮСrі ор

ГаНЇІ\ тюсу ового рюс.tЩунdІПІЯ як за ·обt реачі1. uu 3аса .. !..1;и 
пубпічнйt."'Ті на стадіі досудового розслщуnа пня. 

1 ср\tін ''ефе ;-пmніпь" nохо.цпь ві..l •тarюtrhкor·n CJOPa 
"t>ift' -t", тобr 1~1у шnн, нас~ іл.ок будь-я:кнх Jіи, nр11ч~rн. На 

J\ '"" • В. Аф.нмсьсва, ефектипність з o,'"lНJ~~~ і1 nрипнипів нау
коного УІ1Р"' ІІісшя, cynriC1'1• иto.oro по яrас в тому. шо .абе-r 
нечlп1 2 внріш"'ннJt псх-Іав ених 'JaD;:J.aHt у я~o'dOl'cl po'JUI'1Й 

СІ]'<Ч~ 11 lf 1131\\ІеІіНЛІ:Х Jd'J}'iiTd тру ОВИЛ, fc1Tepia.! І і фІ-
11< ІІСОJ нх f:!, с. ·BJ В. Корж pm~ ІЯТJас ~фе :тивніІ."ть SJК ршень 
І\11ріІ І <"tІНЯ 311 "Іі\ ІН•, rюt-liшпemtx nepe,rJ системою [З с. 72]. Тоб
• , itll ' r ll>tl\ nii311<LII0, 11{(1 ефекnШНіСТЬ - І (' ПОС"ІіИІІd Haцirte

Jil(,l• 11 КІІ ПН'RІН1 рt'3У'П>rат [4], це J'('..Зym rannшicn,, стуnінь 
• ЮІ'Я/НРНП.!І ССН Їі\ЛЬНИХ НtЛL!И, сфор tyJfhOI' - Ifi1 . ІІОр\ЮЮ пра.ВСJ 

!5. '-·· І ~fll. 
Єпрош~йсь 11it С.\7~ 1 rтpad оо 1иm1 ~a ·ri - С 't l:. Євросу;J;) ;ю

і' Іrn. Ч ІС' І1' 1\lfrilii)C ТП1ТЗІІІІЯ ЩО ~О ефекnншпсті Ч\1 Н >фекnm
ІІІА.~гі ~ 1 . ri 1)'11<\ІІНЯ нр~t rtрщ.'fнятгі своm pЇllleнюf . При ІІ,J.ому 

1 ОЧОВІІОЮ !\i("lOIO разс!Ц.~ЮUІ Він ВИЗНаЧаЄ ХlбезПСЧСП:f-ІЯ ефе.к
ТНВНОІО вю..:онания національного '3аІ<онодшсmа, ЯJ<(' JaXtf"JII,aЄ 

253 



llepcпm<"n•UІf рwв11тку діяльнnсn opr111iR д удового ро. •rщ~· tиІІІш . 

ІtрUЦССV8ЛЬІІПЙ та орrані.Jnці.JіІНІЙ ІICDt.Hffif 

nраво ІН\ жtrn'Я. Фор ІИ розслід)'І\ання заддя осяп1 ІІІІЯ такої 

мсщ \ЮJІІ.У t1. буrи різІ-tИМ'И в запежносrі ві І. обста~ин . О,n,нак, tка 

б з JПІХ не 5уна заснх:ована, органи аrrади \ia.IOTh діяrи шtасІю'і 
ініціа11Шt1 1 того "юмеtпу, як певІtе mпання щчmернv ю їх .'fl'-lr} 
Or~~n.1, л рокурор не \tожуrь •te~-a'tи иа -re, щоб рщ_щчі rюда 11 11 

нале.лаJу a.apry або юяли на себе вjд,rювіда-'1Ьнісrь з.t 11pot t.>HYUІ 

будь-яко! nроцедури розслідуваю-ІЯ. Це не є обов'suк<'М нооп·m 
резуm.тату, це обов'язок вжити заходів [6]. 

В-казівt~а Суду на ініціативюС'Тh органів осудонш t' розсн і -

УВс11ПUJ 1.: можпивіС'Тh nочатку po'\L Lідуuання ш!зансжІю nід 
ШіЯВносrі ·)ЗJ[Ви роДІfТrів та іtшп1х осіб свЩ.пп ь нро nyfi'tiч

ma-ь їх дія •ІЬності. Отже, са t Сvд лов'язус ефектиuнісrь з ЇІІС

нення JlOCJ'; щвoro розсrЩ~І'ання ·1 реалі3ацkю за~.\Д11 пуtі Ііч
ності орrаt ІаАщ, шо зд.іиснюють кримtна.-rьнс прОІМ,t;t\~ння . 

Kprrrepu оцінки ефективносгі n,OC}' \Оного p(\jc ндущнtтt 
сформу •Тhсвано у n .л. 42,43 ріш~юІЯ Суд}' у сnраві •·м~• а t п--:она 

та інші прссщ України" (7] 
По-перше, при оціщі eфe~;.nm:нo~"ri осудовщо розс•l~у

нання Суд виходить з тоr·о, що о:5ов'язоуr; за«Шl.dІИ 11pano Ім 
жиrгя опосередковано вюіаrає паявносn будь-якої форщ1 
ефективного розслідування. ко:ти особу nбJ.rю в ре'} ІИ'<П і за
стосування сили. Розеnідування має бути, inter alia, рен•;Іьшtм, 

безсторою-ім і сумлінним. Вююrа здіисн •ння су:м ti111н1ro, 

швіщІІ.ого ·ra незаrrежного розсJJідування озн<'час, 11срш 1а не~. 

Ш.О орrсНЛ1 дерЖЗВНОЇ ВЛа,,.Щ ЛОІІИННі B~Іfflan1 Ж:і ' 3d 'ЩІіВ І ІЛЯ 

отримання всіх наявних доІІ.а3іІІ, якІ маю n. нідноmt ІШЯ до ІІ()
дu 11.рп.міне~ Тhного rтраnопорушеш . 

0pІ'c\tn.t ДосуіJОООГО ро1С ІІ,'lУМJОІЯ '\обов'>І1ЗJU реdr)'П.ПІІ , ЯК 

тінькн бу ІС lЩ'J,ано офщійну скар~у. НавJТh КО'ТИ ( apry l't' б :ю 

на І~'НІІМ qJf.Н0\1 сформу Іьоваtю, необхі;"DЮ ІЧ>ООСІrrи 111 ро Іі

nуuання, ІНШ.О t' дocranrю •un<i щrюмосrі дпя того, пюб ttpннy -

nmt, що Суно допущено І<З'JУТі<lІПІЯ Ч11 лоrане лоnоджt>ння .. 
цt.ого кою 3Ксту виruшває вим01а Jелнtносrі і су tіrпкІІ.-Іі ро~ 

слі.цуван.ня . Неrай'1іе ре.uуІ3dння ор1 анів шщ,J:И при ро.к .. І~tyмttffi 
скарг на rюгане поооджешІЯ. моJКЕа, загапом, nвап<ати Н•"О~ШІ

ною умовою л:ід1римання rрома,дської довіри до nринщшу з.а-
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( 'тщш 1. ВtІК«•риrтuн>UІ еврипеuсьkІІТ стаІІдартіt:~.1 ІlfiOG 11()(1UІщ 
11 t,:pu •ІІІІ•І.'•hІ(•J·ІІ[l(}І!('С'уальнzй ді.ядьІЮсmі органі б д!?с;)•оовосu рu.tс.тдуванм 

кониех-ті та заtюбіrnння nршmів будь-яхої ·rаємної з•~.tоnи щодо 

Jlt>ЗdКOIШitX )'rііІ або лроsmів "rерПИМ:осrі ДО таких дій (8] 
У сnр<нІі ~ощурко np<YЛt Yкpaїtrn" Суд додаrковJ Jазначає, 

що mнue суі\t.· ІЇtіІІ<>, •trnи tке та неЗdJlе.жне pt··· .c.rri..rryRaння eiдno
uiu.a 11ршnншам, »C"Т<utoo 1etn1u пракntкою Су у щодо забе3-

ПІ:'Чеttня помрання nре;..~.стаuникіtІ дерJКави. які лорjШ}'10ТЬ 

зt~борону, nере,J.бачену статтею 3 Кшrоею~ї [8]. 
Ilo-apJre, за Jі\Гd.ІІЬІІИМ нpaвtt.'lOM вuажається ш•об ідп"nr. 

щоб txofitt, ях1 с нЩнооідальr-rими за розслщуваm1я і здійсню

югь ~юго, бу11и нeзaneжmnuJ nід лІХ, хто причеnrин дu відпо

ні:JНІ1'\. подій , 

По-1 f'<"'l{' ро ІС Іід.у1Ч\Нl:ІЯ повшmе забезnеЧИТІІ всrа.нов

J І<'trня rшm1и.х осіб та їх noКdpamrя. При цw 1)' ОрІани: мади 
JаІІЖ,lИ nnв~nur1 J,oбpocoui но намаrатись з'ясувати те, що тра

tІИ.'lОСf. , r<~ fJC nокГІада'Інся на поспіпrні та необrрунтовані ви

rtiOBJ<.lІ ,1. щ закритrя криміна тьІюї а:rрави, або вшюрtктОВ}'NІТИ 

rакі М1СНОШШ Я.І\ підгrану ЩJЯ СВОЇХ рішеиь (Ql. 
Jа ·1н.1чшю також, що на ефекгивність .tосудовоrо розспі

lІ} кання cyтn:uo nnmmaє наявність тро !Іа;.кькоrо контрnruо. 

Мt!тою з;:~.ійuІt>НІtя 1 ромадсм;оtо контротпо є форАrумш•я сус
пі_ ьної цум~и що;"\О закоmюаі діяльності органіе ~tосудового 

рою 1\r ryвatntя. Тобто, грома. ,ський контрош. з;:~.ііісню<.-п.ся ..ц.rrя 

:-~ .. безнРчешrя nід,:!.вmюсті я.t. на прахrиці, таJ< і в reopfl, І-ІЛЯ 

п Ї ' J rpІL-...n\11 грО\1адськ•Jї вnеннепосrі у дотриманні органами 

щ.ху щю1о ро·юrі;•уt'<іння принrtилу RЕ'рховенстr.а прdва та 

, 1}1Я ІЮІІС'рt.'ДЖ~Ш-1.:-1 будь-ЯКИ '( OЗIJat\ 110(: 061 идrnа НІ":Зак<1ННИ:М 

lЇЯ.М. ilpoяfнt rромадСЬК()ГО •:шupo.ruO МОЖj'ТЬ nути рЇіНИМИ П 

'3<L сжtюсrі від об«тав~ш ко>t.ної окремої cnpauи. Oi1ttaк у всіх 
слр.ш.,х G tИJькщ1 ро;:шч ПОІерпіного має буn1 3а· І rч~щп"r до 

ві.t щовіцного прова,J.JІ<ення rirю мірою, якою це нРобхі:J,Н:О для 

з.1безпечення i1oro леrітимннх інтересів [7}. 
с 'тtраюч"J.Ісь на за.значе •rі кри1ерії оцінки ефс>кпmJюсІі 

досуJ щІЮП\ ро:юцІVuашuс, у сnраві "Михwtко1~ та bmri nроти 
Украu111'' <.:у;1 жтапошш uеефекти:впіСІь po3C . .rriдyвilluІЯ ra мо
тивував uc тим, що протяrом значних проміжків ча<у criдcrno 
нt:' проводилось через оqjкув<ІЮІЯ результаtів числе11 них і три-
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Персп ІtЛJВІІ ptІJDIІ~ .J;ІЯЛЬВості opгalrir ,щсудмюrо ~oac:til.)bttttuя · 
приц .. суІ\.Jn.ІПІіі та оргакізuціиnиіі вcrteJ>ш 

валнх судових екснер па, висновки KMD. зцебі,n,шот о повто

рюва.1н висновки поnередніх екслерmз. У тій щрt, ":.rt<iti ,:~,о

да гкоnі висновки оrримуват.кь в ході лода.ІЬШ'<fХ емn~р ИJ, 

Суду не б) '10 надано nояснення, •ЮМ\ CІtUNi opt ащt не поста
вшш від.uов.ідtfі зашпання раніше. 

При розгляді страви "Hemmopyx і Йонка ю npo и у краї
юr" Суд внзнав po3CJ1iдyвamur неефеr.тииКИ.\.f внас. ті . юк того, 

що у справі, яка рОJГЛЯдається, органи впатt a,Je.,.вarno нt:> на·· 

мaramtcь з' ясувати, що сталося із заявюnюм. Однм opt ащt 
"&'1ади nостійно звощ.t..1И с.вої аргументи npo необrрунтuLІанісгь 
скарпt заявнлка :шше , (О nнзнан:ня неnрав.'Jопо.'!ібt-rнм його 

твердження лро те, що Иоrо JІ.аtува..'ІН t.'.It>J<.rpoct·pyмo .н. Во.»Іо
ЧоіС вою1 нсuиn. не намаrа.rпкя з'ясуваnt обсtавини, за яюtх він 

наспраl\ді зазнав дих ушкоджень. 

ЗначеmІЯ рішень Євроnеись:кого cy,J;y з nraв Л .. ІОДІШИ дня 
надіонального праІюзастосува.нпя визначап~.ся rю.l.оАешшми 

сr<\теИ 8 та 9 Констюуції Укра.їн:и, Законіь України "llpu між
народні договори \'кра'ін~r", "Про викона.trtІЯ рішенt. та Jdcтo
cyвaJ-u ІЯ npcu;.n~-т1 Євроnейськоrо crrt з прао лю,::uttпt" . 

Шдnовідно до п·. 17 Закону України "Про ВІtІІ.ОНаІшя рі

шень та застосування прахтики ЄвроnеІіСL·КОrо cy,J.y -' пра-в 
;nоди-ни'' пра.КТІ n<.a Суду визнається джерелом права ' L>І паці

оналищх су ·в. І kрми Коиве~щїі про 3d.xиcr пpafl <Шl •ntнп і 

00іОВОПО.JОЖН1ІХ свобод Є Ч3СПОІОЮ JiaЦIOJia.;JЬHO( О j:lKOHOДdf{

cтвa України. Оскіflьюr 'тлумачеm,я-роз'}fсне.ння ' є оюсрL'l

ии:м супрові;uшм е.1емен-rом- фуНХІІіuнування ЄврL)('у,rу 1IIOl1<1 
uирішення. с.nр.ш про порушекня. "ерІі'.аІіі ~m-учас.жtt.І,Ям .1, Jа
кріп.'І~о!ШІХ у Кон~t дії прав і свобо,. шодин11, норм11 Ко.tJ»еІ·щії 

повинні застосовувrtтис.я з урахуванням тпумичення, ,щнш о ll\r 
Євронейсью-ш суцuм :J nрав JПО...І,И.НИ [10, с 137). Євронейсьювї 
суп tmробїЯє і форму'UОtс правові ложщі щодо штерпретщu 

коtІЖ!1ІІ~ЙН•1Х норм '!акі уста.Іеm поз~щіі шодо J'ОЗ}':\ПН.ня кон
венцій.mtх нор'>t 1а.tоть .\ёl.Гаіn.ну , ... rію. Нилш tо.ерупкя Єороней
сьюtй суд при розr я..tі ЇНіl.М.х aнa.'Iort<lffitx снраu, а Тdкож рсту

люється діяльність держав-учасниць Ради Європи, їх рержавни..-х 

органів у сфері npa11 людиnи та основІсих свобод [11, с 82j. 
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Q•ю~,і.н 1. flrщщтrmmmя l'tl{'fl111'rkf>IШX <'mСІНдортіе ,J npt"Ie л/()(}r•Іі1І 
-~-!ДІІІ ЩН ~ЬІUІ ·ІІ,е<_Щі'І'Vt1..111НЇU дЇJiлbHOCJfti OpL>tmЇІ до7dо1111Ю ро.зr.Лід;:.'ІJl/1-ШЯ 

'/ C[\nt ріJІJ~ІПUІХ Сl\ропеиськJ-tй суд конкретиз,vє і етапі

J)'~ ноr~ІІ KnнAt"ll1di і Протоко-тів (І неі, fОзкриває зміст пр~-

{1\\11 ' t)IJiHO'tiii1X 1101-іЯТЬ 1 фор~{}'І.ІЮС nraнoni позиці'і. При 

щ,о\t 1c1r· r·· t · u:tш•я юрІІДJNІП1Х норм охошuос три nитання· 

'k.1pt LИЧІІІ1Іі ана ' Іtl К(ІІІКf'е'ППГ ВИПащdв, ~кі Пl lltriiiOП. 8Ирі

ІІJ~ІІНІІІ, тлумачІ!ННЯ Копвеrmії і Прсvюко'lів, їх nосtі,з,овищ1 

rюriqmн·, рnЗJЯІ• пк. Остаmrій елемеtп npotJ,eдypІ1 npano acm
(}' анш1 " 1:\І " ІЧJП и про те, що Європеисьюtй суд BJ().UДИTh а 

f<'>IJ ~<ОНІ рL'Тrюї \:npauи. яка ним розrлядаєn.ся no суті. Для 
І1JMB03acrnt·yв. tшя у кримінаrтьно-nрОІ~е<уальнііі дія:тьносrі 

11рн J a -т<·уr\і1ШП кр~ fінально-nроn.есуа.'ІЬJfЮt норм ваА(.'ІИ'ВКW. 

·- ІІІ? •і • п.кн нна('ІІl~ n1. ІС'У'fКОве ріmешІЯ ЄвропеІІського суду 

шо 10 · ~~ rv Jс14І.'НІІЯ І<онnенційних uo. 'Ожен~. а й нравооа пози
rrJ~ . nок r.щ .,,,\ в основу такого рішення. С 1е це~1 eлeмetrr рі

ІLJt' ІІІіЯ ІЦ\"~ м L аt-інчеmп1 юри и•rnm1 змі:r, значru.юю пра

ноІюю інфор\Мttісю в крим:іІtа..<ьно-проце:уІ\льній ;wпьпості 

\1:!, с. 5;', 58}. 
Нра вуюqи шачення рішень Євроnеttеькогt' суду ~ прав 

то . .ІНІІІІ • tя пrаІЮЗЗL"ТОсопчоУ діяльнОС'Ті ніп.nunідних opr аиів 
ер.Іf\атшої вrт щ, вважас 10 ~юж..-пmи\1 ЗЗ.П{ЮПоtrувати викори

с-tdШtя nt.а1анн: крtrгері"ів оцінки ~фектrmное•; до:удовоrо 

розс; rіІІун.тшt на наtrjона.ньному рівШ. AJ е ію нах кр~1r-еріів 

rн•обхі;тнu ро:JІІОІ\С.'Ю ИПf не щпuе на ВІ-Ш·\Д)(И ро3СЛіJІ:ування 

1 'ю•пntit,, t<на - · to1' я.ких с;алася с f~рть о-rерпіюrо, або лі,а 

•rac ршс ti>.tytk1rПfя ямtх бу,,о всrанов.тtен фаr< r жорстокого 
ГІІНЮд.ж~:ння щодо nіцозрюваного, обвинувачено з боt.у орга

ніл , \t ::yr-~otюt" po1Cлi rtyuil1шя. На нашу ум:ку, ці ~о.рю-ерії є 

унівt.>рr.~: rьшїМн ЩІЯ nнзначення ефе.І<'nfВІНХ"lі досудовnrо роз

,. ri ryr .щня ' б_ І ІІ .-яких категоріях справ. 
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