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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України» (щодо забезпечення конституційних гарантій та прав учасників кримінального провадження)

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону
Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава (стаття 1 Конституції України). Відповідно до статті 3 Основного Закону України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Як передбачено статтею 2 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України), завданнями кримінального провадження є охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий 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.
Об’єктами, що беруться під захист від кримінальних правопорушень за допомогою норм КПК України, є особа, суспільство, держава. Об’єктами охорони є права, свободи та законні інтереси учасників кримінального провадження. Під такою охороною слід розуміти забезпечення необхідних умов для здійснення прав, свобод і задоволення законних інтересів, їх недоторканості та непорушності за допомогою чіткого врегулювання кримінальних процесуальних відносин, а прийняття заходів правового характеру з метою недопущення порушення прав учасників кримінального провадження  Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково практичний коментар: у 2 т. Т.1 /О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін. – Харків.: Право, 2012, - С. 7.. 
При цьому досягнення зазначеної мети вимагає суворого додержання встановленого кримінальним процесуальним законом порядку досудового розслідування та судового провадження. Саме ця вимога є належною гарантією встановлення об’єктивної істини при здійснення кримінального провадження, застосування до винного справедливого покарання і не притягнення до кримінальної відповідальності невинуватого.
Водночас, доводиться констатувати, що окремі положення КПК України, який поспіхом було прийнято в 2012 році без належного обговорення громадськістю, неврахування сотень ґрунтовних поправок під час його доопрацювання до другого читання, суперечать вимогам Конституції України, рішенням Конституційного Суду України, а також висновкам та рекомендаціям міжнародних організацій. Практичне застосування його норм створює потенційну вразливість прав і свобод людини, гарантованих Конституцією України, Загальною декларацією прав людини ООН, Конвенцією Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод.
Загалом, суттєві зауваження викликає низка наступних положень КПК України.
По-перше, закріплення в статті 45 КПК України за адвокатами виключного права надавати правову допомогу у кримінальних справах,
є обмеженням права фізичних та юридичних осіб на вільний вибір захисника, що суперечить положенням частини першої статті 59 та статті 64 Конституції України. На підтвердження цього слід відзначити, що Конституційний Суд України у справі про право вільного вибору захисника від 16 листопада 2000 року розтлумачив статтю 59 Основного Закону таким чином, що захисником може виступати як адвокат, так і інший фахівець у галузі права.
Крім того, встановлене частиною третьою статті 46 КПК України обмеження кількості захисників, відповідно до якого одночасно брати участь у судовому розгляді можуть не більше п'яти захисників одного обвинуваченого, порушує конституційне право особи на захист та свободу вибору захисників та є невиправданим у громіздких та особливо складних кримінальних провадженнях.
При цьому задекларована концепція рівності сторін (обвинувачення і захисту) не отримала реального наповнення в КПК України. Натомість, обвинувачена особа як і раніше залишилась не стороною, а об’єктом чи джерелом доказів.
Необхідно окремо відзначити, що вкрай суперечливим та невиправданим видається відсутність окремої статті, яка б чітко регламентувала права захисника. Така ситуація може призвести до зловживань проти сторони захисту та суттєвого звуження чи ущемлення її процесуальних прав та гарантій.
По-друге, КПК України не передбачає можливості здійснення належного судового контролю за законністю рішень слідчого чи прокурора. Зокрема, наразі не допускається оскарження рішень слідчого чи прокурора про відмову у наданні стороні захисту, потерпілому матеріалів досудового слідства для ознайомлення, або обмеження в ознайомленні з окремими матеріалами; про затримання особи за підозрою у вчиненні злочину тощо. У цьому аспекті слід враховувати, що утвердження правової держави, відповідно до приписів статті 1, другого речення частини третьої статті 8, статті 55 Основного Закону України, полягає, зокрема, у гарантуванні кожному судового захисту прав і свобод, а також у запровадженні механізму такого захисту. Конституційний Суд України у своїх рішеннях послідовно підкреслював значущість положень статті 55 Конституції України щодо захисту кожним у судовому порядку своїх прав і свобод від будь-яких рішень, дій чи бездіяльності органів влади, посадових і службових осіб, а також стосовно неможливості відмови у правосудді (пункт 1 резолютивної частини Рішення від 25 листопада 1997 року № 6-зп, пункт 1 резолютивної частини Рішення від 25 грудня 1997 року № 9-зп).
Окрім вищезгаданого, КПК України містить ряд інших суперечливих положень, що можуть бути використані слідчими та судовими органами для зловживань, та які не забезпечуватимуть безумовне встановлення об’єктивної істини у конкретній справі.

2. Мета і завдання прийняття проекту Закону
Проект розроблено з метою зміцнення демократії та утвердження верховенства права, забезпечення безумовного виконання завдань кримінального провадження, належного захисту прав і свобод людини, гарантованих Конституцією України, Загальною декларацією прав людини ООН, Конвенцією Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод, а також недопущення будь-яких зловживань з боку правоохоронних органів у ході кримінального провадження.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону
Проектом, зокрема, пропонується:
	Щодо сторони захисту:
дозволити бути захисниками не тільки адвокатам, але й іншим фахівцям в галузі права та близьким родичам, опікунам або піклувальникам особи;
скасувати обмеження щодо максимальної кількості захисників у судовому розгляді;
визначити права захисника в окремій статті;
розширити права сторони захисту у частині самостійного збирання доказів.
Щодо оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності:
передбачити можливість оскарження до суду рішень слідчого чи прокурора про відмову у наданні стороні захисту, потерпілому матеріалів досудового слідства для ознайомлення, або обмеження в ознайомленні з окремими матеріалами; про затримання особи за підозрою у вчиненні злочину; інших рішень дій чи бездіяльності слідчого, прокурора, які порушують конституційні права та свободи громадянина (людини).
Законопроектом також пропонується:
	уточнити випадки, коли особи не можуть бути допитані як свідки;
	розширити права свідка, зокрема, надавши можливість подавати скарги на дії слідчого і прокурора;

розширити випадки, коли ухвали слідчого судді можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання
Основними нормативно-правовими актами, що регулюють зазначене питання, є Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України.
Прийняття проекту додатково потребує внесення змін до Закону України «Про безоплатну правову допомогу»( Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 51, стаття 577) в частині розширення складу суб’єктів вторинної правової допомоги, що забезпечуватиме учасникам кримінального провадження ширшого доступу до професійних ресурсів для одержання такої допомоги.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону
Реалізація даного законопроекту не потребує фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Очікувані правові та соціально-економічні наслідки прийняття проекту Закону
Прийняття запропонованого проекту матиме наслідком зміцнення демократії та утвердження верховенства права, приведення кримінального процесуального закону у відповідність до європейських стандартів кримінального судочинства з метою охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, визначених Загальною декларацією прав людини ООН, Конвенцією Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та судового розгляду.
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