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ВIТАЛЬНЕ СЛОВО 

Шавоввi учасвики полiлогу! 

у zo 16 роцi кафе~ами кримi~:~ального процесу та кримiнального процесу i оперативно-

З ТТТVI(овоi дiяльносn нашого Уюверситету було започатковано Харкiвський кримiнальни v 
ро =J•• , V • v к • и 

процесуальн~ пошло~~ якии мае посnину назву « римшальний процес: сучасний вимiр та 

проспекrивНI тенденцн» . 

Основною метою цього заходу е обмiн думками науковцiв та практичних працiвникiв з 

акrуальних питань ~имiнального процесу, напрацювання спiльних пiдходiв до ix вирiшення, 

розробка пропозицш, спрямованих на удосконалення чинного кримiнального процесуально

rо законодавства Украiни та правозастосування в цiй сферi. 

Другий Харкiвський полiлог присвячено проблемi застосування заходiв забезпечення 

кримiнального провадження як однiй iз найактуальнiших як для науковцiв, так i практичних 

працiвникiв. 

Прийняття :КПК Украiни в 2012 роцi iстотно змiнило весь порядок кримiнального про

вадження, що викликало чимало проблем у правозастосовчiй практицi та безпосередньо 

вплинуло на розвиток кримiнальноi процесуальноi науки. Це зумовило необхiднiсть впрова

дження нових форм спiлкування науковцiв та практикiв, пiд час якого народжуються iдei, що 

мають як доктринальне, так i важливе прикладне значения. Однiею iз таких форм е полiлог, 

що створюе оптимальнi умови для можливостi почути кожного, хто мае що сказати з пред

ме'I)' обrоворення. 

В сучасних умовах наукова думка набула набагато бiльшого значения, нiж ще декiлька 

рокiв тому. Адже Конституцiйний Суд Украiни, Верховний суд мають Науково-консультатив

нi ради, члени яких надають науковi висновки зi' складнях питань правозастосування, якi 

досить часто покладаються до основи рiшень судовоi влади. Такi ж ради створено i при окре

мих правоохоронних органах. Пропозицii науковцiв складають пiдrрунтя багатьох законо

проектiв. Все бiльшого поширення набувае використання наукових знань у галузi права 

У формi паукового висновку в конкретнiй справi. 

Тож, сьогоднi суспiльний запит на науково обrрунтовану, квалiф i ковану позицiю вчених 

значно збiльшусrься , що пояснюсrься низкою причин, серед яких глобалiзацiя, нестабiльнiсть 

законодавства, впровадження мiжнародних стандартiв, поява нових технологiй вирiшення 

правових конфлiктiв тощо. 

З огляду на сказане, слiд вiтати проведения на базi Унiверситету полiлогу з актуальНИ: 

:пань кримiнального процесу, в якому окрiм науковцiв беруть участь представники судово~ 

ЛадИ та органiв правопорядку. . . 
. Т~е представництво учасникiв забезпечить фахову атмосферу заходу, пmдну дискуспо та 

ц~кав~ доповiдi, надасть поштовх для появи нових iдей, якi будуть сприяти розвитку науки 

кримшальноrо процесу та удосконаленню правозастосування У галузi кримiнальноrо судоЧШI

ства з метою забезпечення прав i свобод людини, захисту iнтересiв суспiльства та держ~~-

б Дозвольте побажати Вам творчого натхнення, змiстовних дискусiй, конструктивно~ ро
оти та вагом 6 . . Х · им1·нальноrо процесу

их здо утк1в шд час проведения другого арювськоrо кр 
ального полiлогу! 

ПрореkТ 
Па . ор з науковоi роботи 

· Цiовального юридичвого унiверситету 
•менi Яросл~ва Мудрого 

доkТор юридичних наук, професор Аватолiй Гетьман 

2·2019 
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~ Jрина Гловюк, докторка юридичнnх 

наук, професорка, завiдувачка I< ф 
. а е-

дри крим1нального процесу На . 
• ЦlО-

налЬНОГО уншерситету «Одесь1<а 
10 . РИ-

дична академ1я», адвокат, нау1<овий 

радник АО «Baпisters», м. Одеса 

Микола Пашковський, адвокат, наУI<о

вий радник АО «Barristers», м. Одеса 

ПИТАНИЯ ЗАСТОСУВАННЯ CTATTI 206 КПК УКРАiПИ: 

ЗАТРИМАННЯ У ТРАНЗИТНIЙ ЗОНI АЕРОПОРТУ 

Статгею 5 Конвенцii про захист прав людини i основоположних свобод передбачено, 

що кожен мае право на свободу та особисту недоторканнiсть. Нiкого не може бути по

збавлено свободи, крiм таких випадкiв i вiдповiдно до процедури, встановленоi законом: 

f) законний арешт або затримання особи з метою запобiгання Гi недозволеному в'iзду 

в краiну чи особи, щодо якоi провадиться процедура депортацii або екстрадицii. На прак

тицi е випадки, коли особу _ спiвробiтники Державноi прикордонноi служби Украiни 

не пропускають через державний кордон Украiни, помiщуючи Гi у т. зв. «транзитнiй зонi 

аеропорту» (зони «Прилiт» та «Вилiт», що знаходяться в межах територii пункту про

пуску через Державний кордон Украiни, та в яких дiе спецiальний правовий режим, 

визначений Законом Украiни «Про прикордонний контроль» та локальними наказами 

орrанiв ДПС Украiни про режим в пунктi пропуску та зони прикордонного контролю. 

. Виникае питания, якi можуть бути використанi ефективнi засоби правового захис'I)' 
вщ незаконного позбавлення свободи особи i чи можуть бути використанi механiзми 
ст. 206 КПК Украiни у такому випадку. 

Устале_ною позицiею €CIDI е така, що для оцiнки фактичноi ситуацii як позбавлеННЯ 
свободи, вщправною точкою повинна бути Гi конкретна ситуацiя i необхщ· но враховува-
ти ряд ... ' 

критернв таких як тип тривал~·с . . .
6 

. ... • ·дноrо за-
хо (G . ' ' ть, наслщки 1 СПОСI реал1зац11 ВIДПОВI 

(м ду uzzard! v. !taly (Гуццардi проти Италii), § 92; Medvedyev and Others v. Fran~e 
едведев та 1нш1 проти Ф '") § 7 р,,мvнн) 

§ 91) п ранцн , 3; Creanga v. Romania (Креанге проти 1 ... ✓ 
· оняття позбавлення · • ' .., мент 

помiщення вош за зм~стом статтi 5 § 1 мiстить як об' ективнии еле " 
ЛЮдинИ У певний обме .., · · атковии 

суб'ективний елеме .., женин проспр на значний перiод часу, так 1 :до:д ,.,rге 
нт, якии полягае в т .. голи на т.:u-

помiщення (Storck v G ому, що людина не давала законно~ з ~ ,.,-..rев 
· ennany (Шт • · (Ста~• 

проти Болгарii) § ll ?) Д . . орк проти Н1меччини), § 74; Stanev v. Bulgana, ва· 
. , . о вщповщних б' . . б ись до у 

rи, вщносяться· можли . 0 ективних фактор1в яю мають рат 
1110 . . ВIСТЬ покину ' онтро 

за перем1щенням особи . . ти зону обмеження, рiвень нагляду та к di v. 
Ital (Гу ' ступщь ~золя ... · · (GUZZar 

У ~ардi проти Iтaлii . цн 1 наявнiсть соцiальних контакт1в.. . J-l. 1. 
v. the United Кingdom (Х я,: 95, Н. М. v. Switzerland (Х. М. проти Швейцар11) § 45~anY 

(Шторк проти Нiмеччин~) ·§ Р 73 от)и Сполученоrо Королiвства) § 91; та Storck v. Ge •,.,.-(lrJ 
' Коли ф · за зМ 1 "' 1 " _ · акти вказують на позбавлення вол~ 
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~ ,астосувавня cтarrтi 2116 КПК Украiви: затримавu у травзнтвiй зонi.. tS 
craтri 5 § 1, вiдносноdкоRрот~(Ртермiн трима~ пiд вартою не впливае на цей висновок 
(Rantsev v. Cyprus an " uss1a тщев проти Кiпру та Pocii), § 317; Jskandarov v. Russia 

(I 
кандаров проти Росн), § 140). Затримання у транзитнiй зонi аеропорту е позбавле:ння 
с ф . . м 
олi за межами ормального арешту та тримання шд вартою (Amuur v. France (Амуур 
в оти Франдii); Shamsa v. Poland (Шамса проти Польщi); Mogos and Others v. Romani 

~oroc та iнmi прот~ Pyмyнii)f Mah~d and ~addar v. Austria (Махдид та Хадцар проТ:. 
Aвctpii); Riad and Idiab v. Belgшm (Р1ад та Iд~аб проти Бельгii) [1, с. 5, 6, 7]. 

таким чипом, тримання особи у транзитнiй зонi аеропорту однозначно е позбавлен

ням ii свободи у розумiннi ст. 5 Конвенцi1. 

Чинне законодавство Украi'ни не мiстить чiтко1 процедури застосування позбавлення 

особи свободи з метою запобiгання ii недозволеному ви1зду в Укра1ну. Частина 5 ст. 14 

закону Украi'ни «Про прикордонний контроль» передбачае, що у разi якщо iноземцi, особи 

без rромадянства, яким вiдмовлено у перетинаннi державного кордону при в '1здi в Укра1-

ну, були привезенi в пункт пропуску через держав:ний кордон перевiзником, уповноважена 

службова особа пiдроздiлу охорони державного кордону: 1) наказуе перевiзниковi вивезти 

iноземцiв, осiб без громадянства в державу, з яко11Х було привезено, або в державу, яка 

видала паспортний документ, або знайти iнший спосiб вивезення зазначених осiб заме~ 

територnУкраi'ни; 2) до подальшого вивезення iноземцiв, осiб без громадянства, яким було 

вiдмомено у перетинаннi державного кордону при в '1здi в Укра1ну, вживае належних за

ходiв щодо запобiгання IX незаконному перетинанню державного кордону. 

Таким чином, «передбачена законом» процедура застосування позбавлення особи 

свободи з метою запобiгання iY недозволеному ВИIЗду в Украшу вiдсутня, зважаючи на те, 

що пiдстави та порядок прийюrrтя рiшення про позбавлення свободи особи чiтко не вка

занi, що е порушенням вимоги ст. 5 Конвенцi1 у частинi «процедури, встановлено1 законом». 

Однiею з гарантiй за ст. 5 Конвенцu е така, що кожен, кого позбавлено свободи вна

слiдок арешту або тримання пiд вартою, мае право iнiцiювати провадження, в ходi якого 

суд без зволiкання встановлюе законнiсть затримання i приймае рiшення про звiльнення, 

якщо затримання е незаконним. Таке провадження мае вiдповiдати характеристикам 

ефективного засобу юридичного захисту, передбаченого ст. 13 Конвенцi1. Критерi1 ефек

тивностi засобу юридичного захисту сформульованi , наприклад, у рiшеннi €СПЛ «Вiнт 

ман проти Укра1ни»: засоби юридичного захисту повиннi бути ефективними як У тeopii, 

так i на практицi, зокрема органи державно~ влади держави-вiдповiдача своiми дiями або 
бездiяльнiстю не повиннi невиправдано та необ:rрунтовано перешкоджати IХНЪОму ви
користанню. Iншими словами, для того, щоб бути ефективним, засiб юридичного за

ХИсrу мае бути незалежним вiд будь-яко1 дискрецiйно1 дi1 державних органiв влади; бути 
безпосередньо доступним для тих, кого вiн стосуеться; спроможним запобiпи ~иник
ненню або продовженню стверджуваного порушення чи забезпечити належне в~дшко

д)'вання за будь-яке порушення, яке вже мало мiсце (п. 11 О). 
У право в·.. • .. . ф бу юридичного захис. 1 и систем~ Укра~ни жодного шшого е ективного засо .. 

: вщ неправомiрного позбавлення особи свободи немае. Жоден iнший процесуальнии 
0 декс тmiм КПК .. . · ава особи на сво-
бо ' .. t'. Украши, не м1стить норм, спрямованих на захист пр 

Ioq,дy та ЗВIЛЬнення Гi у разi неправомiрного позбавлення свободи. Таким чином, зважа-
и На пози · ... · лягають у тому, що 

rr тивю зобов' язання держави за ст. 5 Конвенцн, яю по 
fо.\ер)Кава зоб , ф " захист вразлив их 

ов язана вживати заходiв, що забезпечую ть е ективнии 
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~ 
1. гловюк, м. ~ 

~ .......... --- --........... -~-~:-=--- ~.........: ~всь~~А 
. . оки для запобiгання позбавлення волi, про ЯI<е вл ~ 

осiб, у тому числ~ ;;::is:rck v. Gennany (Шторк проти Нiмеччини), § 1О 2 )~ 38ciJia 
або повинна бул~. ,mтмачитись як така, що передбачас унiверсальНИй та . ' с . 7], 

206 К1Ж УкраlНИ мае т, ... J •·· • • Мl)I(галу 
ст . u • еться будь-яких випадюв неправом1рного позбавлення · 
зевии хара~ер 1 тос~::овно яких прямо передбачений iнший порядок розгпvтn, Бо~оба 
свободи кр1м тих, КШ< у ·· · ---Ч'.J· UIЬ1II 

' ... тримання визначенi ст. 209 краши, яю знаходяться у системв 
того, критерп заннями ст 206 КПК Украiни, також мають унiверсальний та мi»mi тn, ому 
зв'язкузположе · ·~ . , . --- .... ,1зeв1fii 
характер. Знаходження особи в транзитюи зою аер~порrу у ~в язку з вщмовою Ух у nepe. 

тинаннi Державного кордону Украiни формально шдпадас шд ознаки затримаННя, nеред-

баченi ст. 209 КПК Украiни. 
Характер викладення положень ст. 206 ~ :кр~~ни, а саме вiд~утнiсть посилання 

на iнститут кримiнального пров~е:ння, будь-яю ~нш1 IНСТИ'I)'ТИ ~ИМiнального процесу. 

альноrо законодавства, на сmуацпо виникне:ння та ~снування крИМIНальних процесуалыmх 

вiдносин тощо дозволяе зробити висновок про унiверсальний харакrер загальЮ1Х обов'язкiв 

суддi щодо захиС'I)' прав mодини, якi не обмежуються кримiнальним провадженням. 

Загальнi обо в' язки суддi щодо захисrу прав людини, а саме вiдсутнiсть сторо:нньоrо 

механiзму iнiцiaцn цих загальних обов'язкiв дiями або клопотаннями iнших осiб перед

бачають, що слiдчий суддя зобов'язаний виконати увесь комплекс загальних обов'язкiв 

судцi щодо захисту прав людини, отримавши з будь-яких джерел iнформацiю зокрема 

про позбавлення свободи особи . Специфiку повноважень слiдчого суддi за ст. 206 КПК 

УкраУни пiдкреслив Касацiйний кримiнальний суд [2], який вказав, що ст. 206 КПК Укра

iни надае слiдчому суддi специфiчнi повноваження щодо перевiрки наявностi пiдстав 

nозбавлення особи свободи ( зокрема, наявностi судового рiшення та iн . ) та звiлънення 

такоУ особи, якщо за результатами такоУ перевiрки вiдповiдних пiдстав не буде встанов

лено, ~бо забезпечення проведения у найкоротший строк розгляду клопотання прокуро

ра, слщчого про застосування запобiжного заходу. Таким чином, наведенi вище поло

ж~ння ст . 206 КПК мають на метi забезпечення процесуалъного механiзму звiлънення 

слIДЧИМ суддею будь-якоi особи, яка позбавлена свободи за вiдсутностi судового рiшен-
ня, та застосовуються саме в таких випадках. -
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