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БАЛАНС ЦІННОСТЕЙ ТА ІНТЕРЕСІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ 
ПРОВАДЖЕННІ В УМОВАХ ВІЙНИ 

Застосовуючи концепцію Г. Пакера про різні моделі 

кримінального процесу [1] та аналізуючи реформаторські тенденції у 

цій сфері в останні десятиліття, можна обґрунтовано висновувати, що 

модель кримінального провадження в Україні еволюціонує від 

контролю за злочинністю (до реформи 2012  р.) до належної правової 

процедури (після реформи 2012 р.). Ключовим параметром для 

концептуального розмежування цих двох моделей є мета і засоби її 

досягнення. У дуже спрощеному трактуванні для моделі контролю за 

вчиненням злочину найбільш важливим показником є покарати 

злочинця, натомість для моделі на належної правової процедури є не 

допустити покарання невинуватого, гарантувати права та свободи 

особи, впровадити засади процесуальної діяльності, які 

унеможливлюють свавілля держави, навіть коли вона переслідує благу 

мету. І попри наявність проблемних питань та недоліків у чинному 

кримінальному процесуальному законодавстві, про які не раз 

сигналізували практики, очевидним стало суттєве оновлення парадигми 

кримінального процесу.   

Після спливу 10 років, у лютому 2022 р. розв’язання 

повномасштабної агресивної війни проти України детермінувало новий 

виток реформаторських процесів. Довелося знову переглянути окремі 

концептуальні засади, змінити застосування окремих правових 

інститутів, забезпечити виконання завдань процесуальної діяльності в 

умовах активних бойових дій, в умовах руйнувань інституційної 

інфраструктури кримінального правосуддя в окремих регіонах, в умовах 

необхідності документування численних порушень міжнародного 

гуманітарного права і т.д. Відсутність досвіду, ба навіть припущень у 
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темпоральній перспективі потенційної небезпеки такого розмаху та 

тривалості збройної агресії, епізодності порушень міжнародного 

гуманітарного права на території фактично всієї України, стали 

причиною того, що творці КПК заклали по суті мізерну кількість 

нормативних положень, що регламентували особливості кримінального 

провадження в умовах воєнного стану.  Цю прогалину довелося долати 

парламентарям, науковцям та юристам-практикам сьогодні. 

Тільки за останні два місяці було 9 потуг оптимізувати 

кримінальне процесуальне законодавство (Закони України № 2108-IX 

від 03.03.2022; № 2110-IX від 03.03.2022; № 2111-IX від 03.03.2022; 

№ 2125-IX; від 15.03.2022; № 2137-IX від 15.03.2022; № 2160-IX від 

24.03.2022; № 2198-IX від 14.04.2022; № 2201-IX від 14.04.2022; 

№ 2236-IX від 03.05.2022). Тричі змінювалася назва відповідного 

розділу. Втім, малоймовірно, що остання редакція КПК не зазнає 

подальших трансформацій.  

До воєнного стану система кримінального провадження 

презентувала певний ступінь рівноваги індивідуальних та суспільних 

цінностей, публічних та приватних інтересів. І хоча чимало правників 

висловлювали критичні погляди щодо обвинувального ухилу 

кримінального процесу, недостатньої пропорційності процесуальних 

можливостей різних сторін кримінального провадження, потерпілого, 

після «воєнних новел» стало цілком зрозуміло, що сфера приватних 

інтересів далі звужується, що дає підстави фахівцям (І. Гловюк, 

В. Завтур) стверджувати про появу тенденції «обмеження основних 

процесуальних гарантій та суттєвий дисбаланс з ухилом на 

забезпечення саме публічного інтересу та його явне превалювання у цій 

нормативній регламентації. Тобто, коли мова йде про кримінальне 

провадження в умовах воєнного стану, публічний інтерес щодо 

невідворотності покарання стає пріоритетним» [2]. Чи виправданий 

такий підхід законодавця? Адвокатська спільнота наполягатиме, що ні, 

справедливо вбачаючи ризики для інтересів клієнта, натомість 

спільнота слідчих, детективів, дізнавачів, прокурорів, зітхне з 

полегшенням, адже ця тенденційність виражається:  

− у певних відступах від жорсткого судового контрою 

(наприклад, «делегування» окремих повноважень слідчого судді 

керівнику органу прокуратури (п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК));  

− спрощенні окремих процедур (наприклад, в умовах воєнного 

стану обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи 

може бути проведений без залучення понятих, якщо це об’єктивно 

неможливо або пов’язано з небезпекою для їх життя чи здоров’я (абз. 3 

п. 1 ч. 1 ст. 615 КПК)); 
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− подовженні окремих процесуальних строків (наприклад, п. 5 

ч. 1 ст. 615 КПК; абз. 2 п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК; ч. 5 ст. 615 КПК і т.д.);  

− зменшенні бюрократичної тяганини (наприклад, не 

врахування періоду воєнного стану до загальних строків, передбачених 

ст. 219 (ч. 8 ст. 615) дозволяє не бігати з клопотаннями про 

продовження строків по інституційній вертикалі; автоматичне 

продовження обраного під час досудового розслідування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою у разі неможливості проведення 

підготовчого судового засідання (ч. 5 ст. 615 КПК); 

− розширення зони дискреційних повноважень сторони 

обвинувачення, суду (наприклад, можливість використати як докази в 

суді показання свідка, потерпілого, якщо хід та результати допиту, 

одночасного допиту фіксувалися за допомогою доступних технічних 

засобів відеофіксації, а у випадку підозрюваного додатковою є вимога 

присутності (особисто чи дистанційно) захисника (ч. 11 ст. 615 КПК)).   

Звісно є такі нововведення, які всіх влаштовують, якщо з обох 

сторін є розуміння гострої своєчасності, доцільності та важливості 

таких змін, або ж навпаки всім стають «кісткою в горлі», якщо ці зміни 

недолуго сформульовані, ухвалені без належного механізму для 

реалізації або й цілком відірвані від практики. Таким часто хибує 

інкрементальний підхід до вироблення доктрини «воєнної» моделі 

кримінального провадження. 

В аксіологічному вимірі конкурують приватний та публічний 

інтерес, дві системи цінностей: цінності індивідуальні – умовно 

назвемо, права людини, оскільки сюди відноситься і повага до людської 

гідності, і права, і свободи та інші індивідуальні блага  

(ст. 3 Конституції України прямо вказує, що  людина, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою 

соціальною цінністю; ч. 1 ст. 8 КПК деталізує засаду верховенства 

права як засаду, за якою людина, її права та свободи визнаються 

найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави); цінності суспільні – правовий порядок, в якому забезпечується 

загальне суспільне благо – безперебійне функціонування системи 

кримінального правосуддя з метою забезпечення матеріальної та 

процесуальної справедливості, невідворотності покарання, відшкодування 

шкоди, відновлення порушених прав і т.д. Відмінність між цінностями та 

інтересами полягає у тому, що перші є по суті першоджерелом для появи 

других. Цінності мають фундаментальне значення, тоді як інтерес 

презентує реалізацію їх у практичному житті.  

У практиці досудового розслідування часто конкурують цінності 

та інтереси не тільки у дихотомії «публічне − приватне», але й 
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«приватне − приватне». Як наслідок, модель належної правової 

процедури досягла своєрідного оптимуму Парето, що в контексті 

системи кримінального провадження означає, що покращення статусу 

одного учасника приводить до погіршення статусу іншого. 

Превалювання інтересів сторони обвинувачення веде до обмеження 

процесуальних гарантій сторони захисту. Водночас превалювання 

інтересів сторони захисту може «паралізувати» діяльність сторони 

обвинувачення та унеможливити виконання соціального завдання, 

досягнення соціальної справедливості, зокрема захистити інтереси 

потерпілого, інтереси суспільства, держави.  

Традиційно у правовій, демократичній державі нормативна 

регламентація діяльності органів кримінального переслідування та 

юстиції має здійснюватися з урахуванням вимоги  мінімізації втручання 

у приватну сферу, а якщо таке й допускається, то тільки у зв’язку з 

певними винятковими обставинами (для верифікації правомірності 

такого впливу застосовується тест на пропорційність такого втручання). 

Безперечно, війна є додатковим викликом і очевидною винятковою 

обставиною, що закономірно детермінує легітимізацію превалювання 

суспільного, публічного над індивідуальним, приватним. Як слушно 

констатує В. Михайленко: «В умовах воєнного стану сфера 

національної кримінальної юстиції опинилася перед викликом 

поєднання безперервного здійснення правосуддя для реалізації 

принципу невідворотності відповідальності за вчинене кримінальне 

правопорушення з одночасним забезпеченням безпеки осіб, задіяних у 

кримінальному провадженні» [3].  

Міжнародна спільнота врахувала потенційну можливість 

існування виняткових підстав для обмеження прав людини, 

впровадивши ст. 15 Конвенції. Цим правовим інструментом 

скористався український уряд, інформувавши через чотири дні після 

початку агресивної війни Генерального секретаря РЄ про відступ від 

своїх зобов’язань за ст. 5, 8, 13, 15 Конвенції, що, за словами Т. Фоміної 

та В. Рогальської, дозволяє зробити висновок про легітимність 

обмеження права на свободу та особисту недоторканність в умовах 

воєнного стану в українському законодавстві [4].  

Завершуючи, слід зазначити наступне: по-перше, в сучасних 

умовах варто налаштуватися на тяглість трансформації кримінального 

процесуального законодавства як шлях до усталеної оптимальної 

моделі кримінального процесу в умовах воєнного стану.  

По-друге, важливою є ефективна комунікація між середовищем 

правників (судді, прокурори, адвокати, слідчі, дізнавачі) та середовищем 

законотворців (суб’єкти законодавчої ініціативи, парламентарі, профільні 
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комітети ВРУ), що дозволяє оперативно реагувати на нові виклики, 

усувати прогалини, пов’язані з функціонуванням правових інститутів та 

механізмів в умовах воєнного стану.  

По-третє, про оцінку результатів, ризиків, вдалих і не дуже 

вдалих рішень можна говорити після щонайменше кількох місяців нової 

практики застосування права, а ще більш предметно оцінювати 

«воєнну» реформу КПК можна буде у поствоєнний період, зокрема й з 

огляду на прецеденти оскарження процесуальних рішень у судах вищих 

інстанцій та ЄСПЛ.  

По-четверте, баланс цінностей до і після війни у кримінальному 

провадженні змінюється, але слід враховувати мотивацію цих змін. 

Одна справа, коли держава «перетягує ковдру на себе», посилює вагу 

публічних цінностей та інтересів через бажання використати систему 

кримінального провадження як карально-репресивний інструмент в 

руках влади, і зовсім інша – коли йдеться про прагнення забезпечити 

виконання завдань в надскладних умовах, зумовлених воєнними 

реаліями. Погоджуючись на таку конструкцію процесу, слід пам’ятати, 

що воєнний стан у темпоральній перспективі є тимчасовим явищем і 

після його завершення модель належної правової процедури має 

повернутися до паритету індивідуальних та суспільних цінностей, 

приватного та публічного інтересу.   
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