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ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ У НАЦІОНАЛЬНОМУ 
ЗАКОНОДАВСТВІ І ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ 

З ПРАВ ЛЮДИНИ

Досліджено питання правового закріплення презумпції невинуватості у національному 
та міжнародному законодавстві, розглянуто період дії презумпції невинуватості, визна-
чено суб’єктів, якими найчастіше допускається порушення цієї засади. На підставі аналізу 
практики ЄСПЛ наведено найпоширеніші випадки порушення презумпції невинуватості. 

Ключові слова: презумпція невинуватості; гласність; Європейський суд з прав людини; 
ім’я фізичної особи; суспільний резонанс; заборона використання імені; кримінальне прова-
дження.

Постановка проблеми. Останнім часом суспільством активно обгово-рюються новини, пов’язані з обшуками у судах, скандалами навколо керів-ників судових та правоохоронних органів, політиків, керівників державних підприємств тощо. З метою належного забезпечення реалізації принципу гласності як одного з важливих засобів зміцнення законності та формуван-ня у суспільстві об’єктивної думки щодо діяльності правоохоронних органів, підвищення рівня довіри до них останні дедалі частіше допускають грубе по-рушення права особи на використання її імені.Задовольняючи попит суспільства на медійне висвітлення затримань оді-озних політиків, викриття корупційних схем, пов’язаних з відомими особа-
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Науковий часопис Національної академії прокуратури України 2’2017ми, журналісти та прес-служби силових відомств залишають поза увагою норми національного та міжнародного законодавства, які забороняють це робити. Орієнтування прес-служб правоохоронних органів на максимально повне й об’єктивне донесення до громадськості інформації про свою діяль-ність, систематична участь у заходах медійного характеру (брифінгах, прес-конференціях, теле- і радіоефірах, інтерв’ю тощо) також не додають користі українській правоохоронній системі зокрема та державі Україна взагалі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання дотримання балансу між правом отримувати інформацію про хід розслідування так званих гучних або резонансних справ та правом обвинуваченого не бути в очах суспільства злочинцем до постановлення законного вироку суду розглядали у своїх пра-цях Т.В. Бачинська, В.В. Городовенко, П.Д. Петренко, В.О. Попелюшко, Г.Ю. Юд-ківська та інші. Однак дослідження зазначеної проблематики та потенційних наслідків порушення презумпції невинуватості залишаються актуальними і сьогодні, оскільки Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) дедалі частіше у своїх рішеннях констатує порушення ч. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав лю-дини і основоположних свобод (Конвенція). 
Метою статті є визначення періоду дії презумпції невинуватості, суб’єктів, якими найчастіше допускається порушення цього принципу, а та-кож можливих негативних наслідків застосування органами державної вла-ди та засобами масової інформації засад «відкритості» та «гласності» на різ-них стадіях кримінального провадження. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Унеможливлення притяг-нення до відповідальності невинуватих осіб, убезпечення людини від свавіл-ля держави та обов’язку доводити перед нею свою невинуватість – ось мета презумпції невинуватості, яка є однією з основних засад дотримання прав людини у демократичному суспільстві. Ця засада знаходить своє вираження в Основному Законі України, у ст. 62 якого визначено, що «Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному по-каранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду» [1]. З точки зору конкретизації положень щодо презумпції невинуватості важ-ливою для України є правозастосовна практика Європейського суду з прав людини, яка в нашій державі є джерелом права та має вищу, порівняно з на-ціональним законодавством, юридичну силу. У своїх прецедентних рішеннях ЄСПЛ виробив критерії, за якими поведінка державних органів буде вважа-тися порушенням презумпції невинуватості, а отже, і порушенням державою Конвенції.Відповідно до п. 2 ст. 6 Конвенції, якою встановлено, що «кожен, кого об-винувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається неви-нуватим доти, доки його вину не буде доведено згідно із законом» [2], діє обмеження на заяви державних офіційних осіб щодо незавершених кримі-нальних справ, які підштовхують громадськість до того, щоб вважати підо-зрюваного винуватим, та до упередженої оцінки фактів компетентним судо-
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Науковий часопис Національної академії прокуратури України 2’2017вим органом в законному порядку. Практика ЄСПЛ наповнила цей принцип змістом, який виходить за межі суто процесуального аспекту. Презумпція невинуватості визначає правовий статус обвинуваченого не тільки у кри-мінальному процесі, а й у всіх суспільних відносинах, в яких він є одним із суб’єктів [3].    Презумпція невинуватості є другим принципом, що стосується отримання інформації із засобів масової інформації про розгляд у кримінальних справах, викладеним у додатку до Рекомендації № R (2003) 13 [4], суть якої полягає у тому, що повага до принципу презумпції невинуватості є невід’ємною части-ною права на справедливий суд. Таким чином, погляди та інформація стосов-но судових процесів, що відбуваються, мають передаватися або поширюва-тися через засоби масової інформації тоді, коли це не зашкоджує презумпції невинуватості підозрюваного або обвинуваченого.   Як зазначає В.І. Манукян, посилаючись на рішення Суду у справі «Барбера, Мессегуе і Джабардо проти Іспанії», принцип презумпції невинуватості поля-гає в наступному. Тягар доведення вини обвинуваченого покладається на об-винувачення, а всі сумніви повинні тлумачитися на його користь. Обвинувач має повідомити обвинуваченому про докази, що є проти нього, для того, щоб він міг підготувати та надати доводи на свій захист, і, врешті-решт, обвину-вачення повинно надати докази, достатні для визнання його винуватим [5]. Цивільний кодекс України (ЦК України) також встановлює заборону на ви-користання імені у випадках, визначених кодексом. Така заборона розгляда-ється як один із компонентів приватного життя, на захист якого також спря-мовано багато норм.Розглянемо ч. 4 ст. 296 ЦК України, у якій закріплено, що ім’я фізичної осо-би, яка затримана, підозрюється чи обвинувачується у вчиненні криміналь-ного правопорушення, або особи, яка вчинила адміністративне правопору-шення, може бути використане (обнародуване) лише в разі набрання закон-ної сили обвинувальним вироком суду щодо неї або винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення та в інших випадках, передба-чених законом [6].На перший погляд, таке формулювання статті може видатися несумісним зі свободою слова та загальними засадами кримінального провадження щодо гласності і відкритості судового провадження, однак це зовсім не означає, що їх варто ігнорувати. Аналіз зазначеної статті ЦК України дає змогу дійти висновку, що законо-давцем чітко визначено кінець дії заборони на використання імені – набран-ня законної сили обвинувальним вироком. Відповідно, необхідною є наяв-ність двох наступних факторів. По-перше, вирок має бути лише обвинувальним. Ухвалення виправдуваль-ного вироку чи закриття кримінального провадження з підстав, передбаче-них ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України (КПК України), не дає можливості використовувати ім’я особи. По-друге, вирок повинен набрати законної сили. Статтею 395 КПК Украї-ни передбачено, що апеляційна скарга на вирок може бути подана протягом 
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Науковий часопис Національної академії прокуратури України 2’2017тридцяти днів з дня його проголошення. Таким чином, навіть після прого-лошення вироку в суді першої інстанції заборона на використання імені фі-зичної особи, стосовно якої винесено вирок, продовжує діяти, поки вирок не набирає законної сили.Слід зазначити, що у ч. 4 ст. 296 ЦК України законодавець не визначає, на якого суб’єкта спрямована заборона щодо використання імені фізичної осо-би, яка затримана, підозрюється чи обвинувачується у вчиненні криміналь-ного правопорушення.Вважається, що передусім вказана заборона спрямована на осіб, яким така інформація стає відома в межах виконання службових обов’язків – на пред-ставників правоохоронних та судових органів, які задіяні у механізмі затри-мання особи, отримання особою статусу підозрюваного чи обвинуваченого [7]. Слідчі, які розслідують справи, прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, та слідчі судді, розглядаючи, на-приклад, клопотання про застосування до особи запобіжного заходу, не по-винні афішувати прізвища осіб, щодо яких проводиться досудове розсліду-вання та судове провадження.Разом з цим заборона використовувати (обнародувати) є більш загальною і стосується усіх, у тому числі й засобів масової інформації та журналістів, які ведуть телерепортажі із зал судових засідань. З одного боку, вони реалізують конвенційну норму щодо свободи слова, а з іншого – виконують професійний обов’язок, інформуючи читача про обставини, що мають суспільний інтерес. Проте дедалі частіше право журналістів на поширення інформації не збалан-совано відповідальністю за наслідки реалізації такого права, тому при вирі-шенні конфлікту Суд зважує дві цінності демократичного суспільства – право на поширення інформації та принцип презумпції невинуватості.  Заборона на оприлюднення жодним чином не заперечує відкритий роз-гляд кримінальних проваджень, який покликаний забезпечувати чесний су-довий процес. Використання імені в суді, звичайно, не може тлумачитися як заборонене використання, однак судовий репортаж про це з використанням імені може мати наслідки. Відповідно до ч. 7 ст. 296 ЦК України використання початкової літери прізвища не буде порушенням права особи.Поширення інформації про кримінальне переслідування особи із зазна-ченням її імені зазвичай суттєво зашкоджує її репутації, яку не можна буде відновити лише тим фактом, що справу буде закрито чи суд не визнає вину особи доведеною, а тому механізм гласності та відкритості у таких справах призводить до порушень національного та міжнародного законодавства.Аналіз практики ЄСПЛ засвідчив, що презумпція невинуватості найчасті-ше порушується у наступних випадках.1. При виголошенні публічних заяв політиками і прокурорами про чиюсь винуватість до закінчення судового процесу. У низці рішень ЄСПЛ констато-вано порушення п. 2 ст. 6 Конвенції, спричинене коментуванням представ-никами влади кримінальних справ, що здебільшого здійснюються політич-ними та державними діячами, які стверджують на ранніх стадіях криміналь-ного провадження про винуватість заявлених конкретних осіб у вчиненні 
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Науковий часопис Національної академії прокуратури України 2’2017злочинів середньої тяжкості чи тяжких злочинів, заявляючи про абсолютну доведеність їх вини та неминучість покарання судом. Наприклад, у справі «Шагін проти України» заявник скаржився, що заява першого заступника прокурора м. Києва, яку однаково процитували три різ-ні газети, що заявник був «фактичним керівником» групи кілерів і «його роз-порядження вбивати мали систематичний характер», опублікована в засо-бах масової інформації до того, як його було засуджено судом. Це вплинуло на громадську думку та наперед визначило результат вирішення справи. Як наслідок, скаргу щодо порушення його права на презумпцію невинуватості задоволено та заявнику призначено компенсацію у розмірі 2000 євро.У низці інших справ ЄСПЛ також констатував порушення п. 2 ст. 6, спричи-нене коментуванням представниками влади кримінальних справ: «Аллене де Рібемон проти Франції», «Лавентс проти Латвії», «Буткевічус проти Лит-ви», «Дактарас проти Литви», «Ісмоїлов та інші проти Росії», «Кузьмін проти Росії», «Мінеллі проти Швейцарії», «Хужин та інші проти Росії», «Довженко проти України».2. Коли судове рішення, що є обвинувальним вироком, відображає думку про винуватість особи. Це чітко спостерігалось у справі «Грабарчук проти України», яку було закрито слідчими органами на досудовому проваджен-ні частково через відсутність доказів у вчиненні злочину та частково з під-став закінчення строків давності притягнення заявниці до відповідальності за недбалість. Рішення слідчого було підтримане Володимир-Волинським місцевим судом, однак це рішення про закриття кримінальної справи щодо заявниці містило термінологію, яка не залишає сумніву щодо погляду суду на те, що заявниця насправді вчинила злочин, адже, на думку суду, в діян-ні заявниці «вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 367 КК України». Оскільки провадження у Володимир-Волинському суді не було криміналь-ним за суттю, і йому не вистачало певних ключових елементів, які зазвичай характеризують судове кримінальне провадження, за цих обставин ЄСПЛ вважав, що мотиви, якими керувалися слідчий та Володимир-Волинський суд, становлять порушення презумпції невинуватості.   3. Під час затримання осіб підозрюваних та/або обвинувачених у вчиненні злочину і обрання щодо них запобіжного заходу. Судова практика у багатьох європейських країнах свідчить про зростання таких запобіжних заходів у ви-гляді тримання під вартою, які обґрунтовуються ризиком для суспільної без-пеки. Однак особа, свободу якої обмежено через підозру у вчиненні злочину, зрештою може виявитися невинуватою, і обмеження свободи неминуче буде порушенням ст. 5 Конвенції. Затримання особи та взяття її під варту мають відбуватися відповідно до вимог презумпції невинуватості. Насамперед за-тримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, обрання щодо неї запо-біжного заходу, інших заходів процесуального примусу не є доказом вини цієї особи.  Подання на суд громадськості дій будь-якої особи без доведення вини чин-ним законодавством не передбачено. Як відомо, думка громадськості фор-мується досить швидко з огляду на інформацію про протиправність дій осо-
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Науковий часопис Національної академії прокуратури України 2’2017би. У момент, коли суспільство в своїй більшості вже засудило дії особи як злочинні, підозрювана особа апріорі опиняється в позиції винної. Саме тому одним із головних завдань принципів нерозголошення імені особи і невину-ватості є припинення формування громадської думки і тиску на суд до вине-сення вироку.Суспільний інтерес до окремих кримінальних правопорушень найчастіше виникає у справах, розгляд яких уже анонсується поліцією, СБУ, прокурату-рою чи громадськістю; у справах щодо публічних осіб; у справах про зловжи-вання владою; у справах з великою кількістю потерпілих; у справах, що ма-ють політичну складову, тощо. Проте слід пам’ятати, що жодна норма закону не дозволяє оголошувати відомості про особу під час кримінального прова-дження незалежно від обставин, встановлюючи таке право лише в одному конкретному випадку – наявність вироку. Виправдання тим, що висвітлення такої справи пов’язане з суспільним резонансом і правом громадян на інфор-мацію про такі справи, не співмірне з порушенням норм міжнародного права і нехтуванням правами громадян держави. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що презумпція неви-нуватості є невід’ємною частиною права на справедливий судовий розгляд. Відповідно до цієї засади думки та свідчення щодо судового розгляду, який триває, можуть поширюватись, тільки якщо це не завдає шкоди презумпції невинуватості підозрюваного чи обвинуваченого. Публічне порушення вказаної засади кримінального провадження журна-лістами чи правоохоронними органи призведе до великої кількості позовів про захист свого порушеного права на честь і гідність, про порушення пре-зумпції невинуватості і права звернення до суду за компенсацією завданої шкоди. Наслідки таких позовів позначаться на платниках податків, навіть якщо особу буде визнано винною. Адже її право було порушено до набрання вироком законної сили і саме таке рішення про компенсацію заподіяної мо-ральної шкоди прийняв би суд у правовій державі. У журналістів, які повідомляють про резонансні злочини, завжди зали-шається можливість послатися на норми Закону України «Про інформацію» щодо суспільно значимої інформації, однак журналіст повинен бути готовий відстоювати своє переконання у тому, що право громадськості на таку інфор-мацію переважає право іншої особи на її втаємничення.
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Ксения ЧУМАК
ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ 

В НАЦИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ПРАКТИКЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Исследованы вопросы правового закрепления презумпции невиновности в национальном 
и международном законодательстве, рассмотрен период действия презумпции невинов-
ности, определены субъекты, которыми чаще всего допускается нарушение этого положе-
ния. На основании анализа практики ЕСПЧ приведены наиболее распространенные случаи 
нарушения презумпции невиновности.

Ключевые слова: презумпция невиновности; гласность; Европейский суд по правам че-
ловека; имя физического лица; общественный резонанс; запрет использования имени; уго-
ловное производство.

Ksenia CHUMAK
PRESUMPTION OF INNOCENCE 

IN NATIONAL LEGISLATION AND IN ECtHR CASE-LAW

Questions of legal fixing of a presumption of innocence in the national and international legal 
system, the period of action of the principle of a presumption of innocence, subjects most of which 
often allow violation of this principle are investigated. On the basis of the analysis of practice of ECHR 
are given the most widespread cases of violation of the principle of a presumption of innocence.

Keywords: the presumption of innocence; publicity; the European Court of Human Rights; a name 
of the natural person; a public response; will lock uses of a name; criminal proceedings.


