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спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб на державну 

безпеку України, існує потреба на законодавчому рівні закріпити можли

вість проведення оперативно-розшукових заходів, які тимчасово обме

жують конституційні права людини, на підставі ухвали слідчого судді без 

розголошення третій стороні, а заходи, що не потребують дозволу слід

чого судді, на підставі постанови керівника органу СБ України або особи, 

яка виконує його обов'язки- без повідомлення прокурора. 

Водночас, порядок проведення оперативно-розшукових заходів, які 

тимчасово обмежують конституційні права людини, повинен також пе

редбачати можливість невідкладного проведення зазначених заходів 

у разі оперативної необхідності стосовно усіх осіб, котрі потрапили 

у поле зору правоохоронних органів як лідери та активні учасники теро

ристичних угруповань або осіб, що надають їм активне сприяння тощо . 

Зокрема, в разі наявності реальної загрози життю, здоров'ю, майну особи, 

вчинення терористичного акту або іншого тяжкого або особливо тяжкого 

злочину оперативно-розшукові заходи, які тимчасово обмежують консти

туційні права людини, можуть бути проведені до постановлення ухвали 

слідчого судді. На нашу думку, зазначені заходи можуть проводитись за 

рішенням керівника оперативного підрозділу, узгодженим з прокурором. 

У такому випадку керівник оперативного підрозділу зобов'язаний невід

кладно після початку таких заходів звернутися до слідчого судді, в яко

му обов' язково викладаються вищезазначені дані про прийняте рішення 

щодо невідкладного проведення цих заходів . Виконання будь-яких дій 

з проведення таких заходів повинно бути негайно припинено, якщо слід

чий суддя постановить ухвалу про відмову в наданні дозволу на їх про

ведення. Отримана внаслідок таких заходів інформація повинна бути не-

ВІДкладно знищена. 

Аналіз діяльності підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність свідчить про необхідність доповнення підстав закриття опера

тивно-розшукових справ. Зокрема, на даний час підставою для закриття 

оперативно-розшукової справи є лише закриття кримінального прова

дження слідчим, прокурором або судом. На нашу думку, в разі відкрит

тя кримінального провадження за матеріалами оперативно-розшукової 

справи, вона повинна бути закрита. Так, нами пропонується п. 5 статті 92 

Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» в такій редакції: 

«5) початку досудового розслідування за матеріалами, зібраними під час 
проведення оперативно-розшукової діяльності у цій справі», а п.п. 5-9 
чинної редакції статті ввюкати п.п. 6-1 О відповідно. 
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Визначені вище зміни та доповнення до Закону України «Про опе
ративно-розшукову діяльність» свідчать про н.едос~он~ість норм опе
ративно-розшукового законодавства та їх не ВІДПОВІДНІСТЬ виклик~м та 
загрозам державній безпеці в умовах проведення антитеро~истичн01 опе
рації на Сході нашої держави. Дані зміни нададуть можливІсть оператив
ним підрозділам підвищити ефективність здійснення ни~и оперативно~ 
розшукової діяльності у протидії злочинам терористично! спря_мованостІ 
та розвідувальна-підривній діяльності спеціальних служб шоземних 
держав. 
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асистент кафедри кримінального про
цесу та оперативно-розшукової діяль
ності Національного юридичного уні
верситету імені Ярослава Мудрого, 
кандидат юридичних наук 

ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ОСОБИ 
НА УКЛАДЕННЯ УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ 

Гарантії дотримання прав підозрюваного, обвинуваченого та ефек
тивності інституту угоди про визнання винуватості формуються низкою 
факторів, визначальне значення серед яких відіграє перед~аче~ий з~ко
ном порядок застосування угоди про визнання винуватостІ. ВІДповщно 
до ст. 469 КПК ця угода може бути укладена за ініціативою прокурора 
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або підозрюваного, обвинуваченого. Однак, порядок ініціювання остан

ньої в КПК не регулюється. 

У зв' язку з цим виникають питання, які потребують нормативного 

врегулювання, а саме: форма клопотання підозрюваного, обвинувачено

го про укладення угоди про визнання винуватості; строк його розгляду 

прокурором; прийняття за його результатами відповідного процесуаль

ного рішення та можливість оскарження рішення прокурора про відмову 

в укладенні угоди. Практично всі ці питання в умовах новітнього кримі

нального процесуального законодавства залишені без відповіді, що не 

може не отримати негативної оцінки, адже на практиці матиме наслідком 

ускладнення застосування даної процедури . 

Найбільш доцільною уявляється письмова форма клопотання підоз

рюваного, обвинуваченого про укладення цієї угоди, оскільки таке кло

потання має значення юридичного факту, що ініціює процесуальну ді

яльність прокурора стосовно його розгляду, прийняття відповідного 

рішення та забезпечення захисника, оскільки його участь є обов'язковою 

з моменту виявлення ініціативи укласти таку угоду (п. 9 ч . 2 ст. 52 КПК). 
При ініціюванні укладення угоди будь-якою стороною захисник 

у конфіденційних умовах повинен обговорити із своїм підзахисним низ

ку питань, що мають важливе значення для забезпечення обізнаності пі

дозрюваного, обвинуваченого щодо сутності цієї угоди, а також П мож

ливих правових наслідків. При цьому він має роз'яснити підзахисно

му його процесуальні права, що укладають зміст права на справедли

вий суд. Зокрема, захисник повинен роз'яснити право підозрюваного, 

обвинуваченого на справедливу судову процедуру, тобто на гласний, 

компетентний розгляд справи безстороннім судом у розумний строк 

з дотриманням принципу змагальності сторін . Ця компонента права 

на справедливий суд є найбільш широкою за змістом і включає, крім 

того, низку процесуальних прав підозрюваного, обвинуваченого та ін

ших важливих положень, а саме: право знати, у чому його звинувачують 

(підозрюють) та які докази проти нього зібрані; право не давати пока

зання щодо себе; покладення обов'язку доведення вини на сторону об

винувачення, яка має його довести таким чином, щоб у суду не залиши

лося сумнівів (в англійському праві «поза будь-які розумні сумніви»), 

презумпцію невинуватості, право надавати докази на свою користь, бра

ти участь при допиті в судовому засіданні свідків обвинувачення тощо. 

Забезпечення справедливої судової процедури становить головну мету 
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ст. б КЗПЛ, що дозволяє збалансувати, урівноважити інтереси людини 

з інтересами суспільства. , . 
Нормативне закріплення обов'язку захисника щодо роз яснення ПІ-

дозрюваному, обвинуваченому наслідків затвердження угоди, вище
зазначених прав, а також їх переліку сприятиме, на нашу думку, у.п~:. 
рядкуванню процедури укладення угоди про визнання винуватосп, 11 

прозорості та передбачуваності для підозрюваного, обвинуваченого, 
забезпечить вільну позицію останнього щодо укладення угоди т~ розу
міння п сутності. В цьому контексті значний інтерес в~клика~~р1шення 
Верховного Суду США від 31 березня 2010 _Р· у спраю «Пад1ия проти 
Кентуккі», яке вже отримало характери~тику 1сторичн~г~ в силу особли
вої значущості положень, які в ньому м1стяться. Суть щє1 справ_и полягає 
у тому, що емігрант із Гондураса Хосе Паді~, як~й біля ~О роюв прож~~ 
у США, був заарештований у штаті Кентукю, осюльки у иого автомобш~ 
було знайдено наркотичні засоби. Він визнав себе винним у перевезенНІ 
наркотичних засобів, що за законодавством США є т~жк~м. злочин~~' 
і його було засуджено до п'яти років позбавлення вол.l. ПІзНІше Падш~. 
заявив, що погодився визнати себе винним, виходячи 1з некомпе:тент~~l 
поради адвоката, який заявив, що засудження не впливає на Мlгра~~и
ний статус засудженого . Насправді ж за законодавством США Пад1ия, 
не будучи громадянином США і маючи судимість, повинен бути депор
тований із США негайно після закінчення відбуття строку покарання. 
у зв'язку з цим, на розгляд Верховного Суду США було постав~ен_о пи
тання: чи є некомпетентна порада адвоката щодо правових насшдюв ви
знання вини засудженим «неефективною допомогою адвоката», а тому 
й порушенням конституційних прав засудженого. Суди нижч~стоящих 
інстанцій визнали, що адвокат не зобов'язаний поперед~ати к~~єнта про 
іміграційні наслідки визнання вини, оскіль~и ~епо?тащя, на lX думку~ 
є непрямим наслідком визнання вини. На вщмшу вщ цього, Верховнии 
Суд США відмовився розмежову~ати прямі і. не~рямі наслідки .. визнання 
вини а зазначив у своєму рішенНІ, що необхІДНІСТЬ правильнО! юридич
ної ;оради ніколи не була більш важливою. Депор.тація є невід'ємною, 
а у деяких випадках самою значною частиною крим~нального покарання, 
я ке отримував підсудний, який визнав свою вину 1 не є громадянином. 
Тому адвокат зобов'язаний був про це попередити. Невиконання цього 
обов'язку призвело до порушення конституційного права засудженого, 
що повинно мати наслідком скасування вироку. 
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Така правова позиція фактично означає, що право на кваліфіковану 

юридичну допомогу при укладенні угоди про визнання винуватості має не 

менш важливе значення, ніж сам порядок їі укладення і вирішення спра

ви на їі підставі. Тому, на нашу думку, перед ініціюванням та укладенням 

угоди про визнання винуватості захисником повинно бути роз'яснено не 

лише ті правові наслідки, що закріплені ст. 473 КПК України, але й ті, 
що можуть негативно вплинути на положення підозрюваного, обвинува

ченого у зв'язку з затвердженням цієї угоди, а саме: вирішення питання 

щодо речових доказів; неможливість працевлаштуватися до правоохо

ронних органів; неможливість бути обраним до представницьких органів 

влади тощо. Повторно ці самі наслідки повинен роз'яснити суд під час 

розгляду угоди про визнання винуватості. 

Ініціювання укладення угоди про визнання винуватості передбачає 

необхідність прийняття певного рішення іншою стороною. Якщо ініціа

тором виступає підозрюваний чи обвинувачений прокурор має прийня

ти рішення про укладення угоди або про відмову в цьому. Останнє по

требує винесення прокурором вмотивованої постанови, яка формалізує 

його позицію стосовно можливості застосування даного порядку. Копія 

цієї постанови має бути надіслана підозрюваному, обвинуваченому та 

його захиснику. У зв' язку з цим виникає питання щодо мо:ж:ливості їі 

оскарження, адже процесуальне право на укладення цієї угоди має бути 

захищено відповідним механізмом. КПК це питання не вирішується. 

Уявляється, що при його розв'язанні слід виходити із мети даного кри

мінального процесуального інституту, яка полягає у прискоренні про

цесу, економії процесуальних засобів, розкритті та розслідуванні нових 

правопорушень. Саме вона визначає необхідність передбачення в зако

ні порядку оскарження відмови прокурора в укладенні угоди про ви

знання винуватості, що відіграватиме значення гарантії забезпечення 

права підозрюваного, обвинуваченого на укладення угоди та отримання 

певних «процесуальних пільг» з боку держави в обмін на визнання ви

нуватості і сприяння розкриттю та розслідуванню кримінальних право

порушень. 

Виходячи із викладеного, уявляється за доцільне встановити в законі 

порядок розгляду прокурором клопотання підозрюваного, обвинувачено

го про укладення угоди про визнання винуватості та оскарження рішення 

прокурора про відмову в укладенні цієї угоди. Такий порядок може бути 

наступним: клопотання підозрюваного, обвинуваченого про укладення 
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угоди має бути розглянуте прокурором протягом трьох ~іб з дня його п~
дачі. Клопотання підозрюваного, обвинуваченого, якии три~шєть~я шд 
вартою, подається через начальника СІЗО, який зобов'язании надІслати 
його прокурору протягом доби. За результатами розгляду прокурор по
винен винести постанову про задоволення клопотання щодо укладення 
угоди або про відмову в цьому. Останнє рішенн~ м_оже бути оскаржено 
вищестоящому прокурору, який при встановленНІ шд~тав для укладення 
угоди скасовує рішення нижчестоящого прокурора. Вщнесе~ня розгляду 
такої скарги до компетенції слідчого суддІ уявляється недоцІЛьним, адже 
стороною цієї угоди виступає саме прок~рор.' який в даному випадку по
винен дати згоду на їі укладення. НедоцІЛЬНІСТЬ запровадження порядку 
оскарження рішення прокурора до суду може бути також поя~нена пра
вовою природою угоди як погоджувальної процедури в кримшальному 
судочинстві, оскільки сторона не повинна бути примушена судом до 
укладення угоди. Водночас, оскарження до вищестоящого прокуро?.а за
безпечує право підозрюваного, обвинуваченого на укладення ~ак01 уго
ди та можливість здійснення процесуального контролю на~ р1ше~нями 
прокурора, який в конкретному кримінальному провадженю є суб єктом 
сторони обвинувачення. 

Сердечна Аліна Юріївна 
доцент СК NQ 22 ННІ КРД На
ціональної академії СБ України 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАТРИМАННЯ ОСІБ 
У РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ 

АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

Відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 131 та ч. 2 ст. 176 КПК України затриман
ІІЯ є заходом · забезпечення кримінального провадження та тимчасовим 
запобіжним заходом, який може бути застосований під час досудового 
розслідування . Порядок затримання уповноваженою службовою особою 
(особою, якій законом надано право здійснювати процесуальне затри
ма І-ІНЯ) передбачений у ст. 208 КПК України. Уповноважена служб~ва 
особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, ПІд~ 
о· рювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання У видІ 
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