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АНОТАЦІЯ 

 

Дробчак Л.В. Процесуальні гарантії неупередженості професійних 

учасників кримінального провадження. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право». – Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2021. 

 

У роботі комплексно досліджено процесуальні гарантії неупередженості 

професійних учасників кримінального провадження, в перебігу якої отримано 

нові результати у вигляді наукових висновків, спрямованих на вирішення 

теоретичних і практичних питань, які складають зміст порушеної 

проблематики. 

Вибір теми дослідження обумовлений її актуальністю для науки 

кримінального процесу та правозастосовної практики, оскільки існує низка 

дискусійних або взагалі невирішених питань, як доктринального, так і суто 

прикладного характеру, пов’язаних з нормативним забезпеченням 

незалежності, об’єктивності та безсторонності професійних учасників 

кримінального провадження.   

Відправною точкою для розкриття загальнотеоретичних основ 

законодавчого врегулювання процесуальних гарантій неупередженості 

професійних учасників кримінального провадження став аналіз правових 

позицій, сформульованих у практиці Європейського суду з прав людини, 

Конституційного Суду України та Верховного Суду. 

У дисертації визначено поняття та розкрито природу категорії 

«неупередженість». У загальному розумінні термін «неупередженість» у 

кримінальному провадженні передбачає такий стан речей, при якому його 

професійний учасник позбавлений особистісного ставлення до цього процесу 

та його учасників і діє компетентно як самостійний, відокремлений суб’єкт 
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кримінального провадження, не виражаючи прямого чи опосередкованого 

негативного та/або прихильного ставлення до кримінального провадження в 

цілому й до інших його учасників. Зміст окресленого поняття складають: а) 

незалежність; б) безсторонність; в) об’єктивність та г) компетентність 

професійних учасників кримінального провадження. 

Підкреслено, що для визначення упередженості відсутність усіх 

чотирьох її складників не є обов’язковою; достатнім є встановлення 

відсутності одного з них. Іншими словами, співвідношення може бути різним: 

неупередженість через безсторонність, через об’єктивність, незалежність, 

компетентність тощо, але в кожному випадку, встановлення відсутності хоч 

однієї з названих гарантій має наслідком упередженість професійного 

учасника кримінального провадження.  

Дисертантка пропонує під незалежністю професійних учасників 

кримінального провадження розуміти обумовлені сукупністю факторів 

організаційного, процесуального, матеріального, особистісного (морального) 

характеру стан внутрішнього переконання та процесуальний режим, що 

уможливлюють самостійну, без стороннього впливу, реалізацію ними 

передбачених кримінальним процесуальним законом прав та виконання 

обов’язків відповідно до функціональної спрямованості з метою вирішення 

завдань кримінального провадження. 

Обґрунтовано, що професійні учасники кримінального провадження – 

це суб’єкти кримінальних процесуальних правовідносин, на яких 

кримінальним процесуальним законодавством покладені обумовлені їх 

професією, спеціальною освітою та/або знаннями функції, спрямовані на 

вирішення завдань кримінального провадження. До кола професійних 

учасників кримінального провадження належать: суддя, слідчий суддя, 

прокурор, керівник органу досудового розслідування, керівник органу 

дізнання, слідчий, дізнавач, захисник, представник-адвокат, експерт, 

спеціаліст, перекладач. 
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У роботі надана характеристика міжнародних стандартів 

неупередженості кожного професійного учасника кримінального 

провадження (суддів, прокурорів, слідчих, дізнавачів, захисників, 

представників, експертів, спеціалістів, перекладачів), виходячи із 

запропонованого поділу їх на чотири групи, зокрема, міжнародні стандарти 

щодо незалежності, безсторонності, об’єктивності та компетентності.  

Значна увага у роботі приділена аналізу процесуальних гарантій 

неупередженості професійних учасників кримінального провадження. 

Систематизація доктринальних підходів до їх класифікації дозволило 

запропонувати її доповнення такими критеріями, як:  1) за джерелом правового 

регулювання; 2) залежно від процесуального статусу професійних учасників 

кримінального провадження; 3) за ієрархією нормативно-правового 

регулювання; 4) за функціональною спрямованістю; 5) за суб’єктом 

забезпечення реалізації цих гарантій; 6) залежно від стадії та порядку 

кримінального провадження; 7) за правовими наслідками їх порушення 

(юридичною відповідальністю). 

Вагомим сегментом дисертаційної роботи є дослідження обставин, що 

виключають участь професійних учасників у кримінальному провадженні, які 

були розглянуті в межах статей 75 – 79 КПК та поділено на дві групи: (1) 

загальні – такі, що стосуються багатьох професійних учасників кримінального 

провадження (п. 1-4 ч. 1 ст. 75, п. 1-3 ч. 1 ст. 77, ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 78, ч. 1 ст. 79 

КПК), та (2) спеціальні – такі, що відносяться до конкретного професійного 

учасника кримінального провадження (п. 5 ч. 1 ст. 75, ст. 76, п. 1-2 ч. 2 ст. 78, 

ч. 2 ст. 79). Обґрунтовано можливість поділу всіх обставин, що виключають 

участь професійного учасника у кримінальному провадженні, залежно від 

мети, на досягнення якої вони спрямовані, на: (а) процесуально позитивні 

(обґрунтовані), а саме – нормативно визначені як підстави для відводу. 

Заявлення відводу з мотивованим посиланням на такі обставини здійснюється 

з метою усунення від участі в кримінальному процесі професійного учасника, 
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який не змозі забезпечити неупереджене виконання завдань кримінального 

провадження; (б) процесуально негативні (необґрунтовані), тобто надумані 

(спеціально створені). Заявлення відводу у таких випадках є суб’єктивно 

обумовленим та здійснюється не задля досягнення цілі інституту відводів. 

Авторкою наголошено, що механізм відводу включає такі динамічні 

стадії: (а) встановлення обставин, що виключають участь професійних 

учасників кримінального провадження (формування припущення); (б) оцінка 

критичності припущення щодо їх упередженості, яке полягає в аналізі 

обставин, які свідчать про необґрунтованість припущення (критика практики 

своїх колег), встановленні спільних й відмінних рис власного припущення із 

проаналізованими припущеннями колег (самокритика), визначенні обставин, 

якими колегам слід було доповнити припущення, або докази, якими варто 

було його підтвердити та перевірці можливість їх застосування (корекція 

практики колег), і підтвердженні щодо власного припущення (самокорекція); 

(в) прийняття вмотивованого рішення на підставі оцінки фактичних та 

юридичних підстав.  

В межах здійснення системного аналізу ст. 80 – 83 КПК сформульовано 

науково обґрунтовані висновки і пропозиції, спрямовані на подолання 

виявлених проблем теоретичного і прикладного характеру, а саме, щодо 

доцільності унормування: (а) вимог до письмової форми заяви про відвід; (б) 

моменту, з яким пов’язується виникнення права на заявлення відводу; (в) 

чітких строків заявлення відводу з моменту коли стало відомо про таку 

підставу; (г) моменту, з настанням якого заявлення відводу не допускається; 

(д) строків та порядку розгляду такої заяви; (е) алгоритму дій суду, у випадку 

одночасного заявлення відводу слідчому судді, судді, кільком або всім суддям, 

які здійснюють судове провадження колегіально, а також будь-кому з осіб, які 

беруть участь у кримінальному провадженні; (є) можливості апеляційного 

оскарження ухвали, якою вирішено питання про відвід судді; (ж) наслідків 

відводу професійних учасників кримінального провадження. 



  5 

 

З метою оптимізації реалізації гарантій неупередженості професійних 

учасників кримінального провадження, процесуального механізму 

встановлення обставин, що виключають їх участь у процесі, запропоновані 

зміни до чинного кримінального процесуального законодавства. 

Викладені в дисертації висновки та пропозиції, які мають як теоретичне, 

так і практичне значення, можуть бути використані: а) у науково-дослідних 

цілях – для подальшого опрацювання тематики процесуальних гарантій 

неупередженості професійних учасників кримінального провадження; б) у 

законотворчій діяльності – при удосконаленні чинного кримінального 

процесуального законодавства України; в) у правозастосовній діяльності – для 

надання допомоги практичним працівникам у застосуванні закону та 

формуванні правозастосовної практики; г) у навчально-методичному процесі 

– при підготовці підручників, навчальних посібників та методичних матеріалів 

з кримінального процесу, при викладанні курсу кримінального процесу та 

інших навчальних дисциплін.  

Ключові слова: неупередженість, незалежність, безсторонність, 

компетентність, об’єктивність, міжнародні стандарти, професійні 

учасники кримінального провадження, кримінальні процесуальні гарантії, 

відводи (самовідводи). 
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