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офіційного опонента Цехана Дмитра Миколайовича на дисертацію 

Євміна Анатолія Миколайовича «Касаційне оскарження судових рішень 
у кримінальному провадженні», поданої на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність

Розвиток правової системи України супроводжується кардинальною 

трансформацією окремих правових інститутів та приведення їх у 

відповідність до кращих міжнародних зразків. Необхідно наголосити, що 

об’єктом першочергового та найбільш суттєвого реформування стала саме 

система кримінального переслідування. Прийнятий новий Кримінальний 

процесуальний кодекс України, поряд із збереженням окремих принципів та 

елементів раніше чинної системи, закріпив значну кількість інновацій, які 

потребують наукового осмислення, виходячи із напрацьованого досвіду 

правозастосування. Аналітичний огляд наукових робіт засвідчує, що 

дослідники не часто звертаються до аналізу проблемних питань судових 

стадій кримінального провадження, незважаючи на те, що вони є ключовими 

у процесі здійснення державою кримінального переслідування осіб, які 

вчинили кримінальні правопорушення. Важливість наукового дослідження 

саме касаційного провадження зумовлюється також і тим, що саме у ньому 

відбувається перевірка законності судових рішень, прийнятих у попередніх 

інстанціях і забезпечується реалізація окремих засад кримінального 

судочинства, визначених у ст. 7 КПК України, зокрема верховенства права та 

законності. Крім того, аналіз окремих норм КПК України, зокрема ст. ст. 417 

та 440 дозволяє стверджувати, що наявності окремих недоліків у правовому 

регулюванні у частині скасування ухвали чи вироку суду нижчої інстанції,
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що потребує наукового аналізу проблеми та вироблення обґрунтованих 

рішень з її вирішення.

Зважаючи на викладене, необхідно відзначити, що представлене на 

рецензування дисертаційне дослідження є своєчасним та актуальним, а також 

має наукове та практичне значення.

Вивчення змісту роботи свідчить, що наукові положення, висновки і 

рекомендації автора достатньо обґрунтовані, оскільки базуються на значній 

методологічній базі, ґрунтовному вивченні чинного законодавства, наукових 

джерел, матеріалів практики і позиції суддів, працівників органів 

прокуратури, а також науково-педагогічних працівників.

Наукове значення вказаного дослідження також підтверджується його 

пов’язаністю із Стратегією національної безпеки України, затвердженої 

Указом Президента України від 26.05.2015 року № 287/2015, Планом заходів 

із виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства в 

Раді Європи, затвердженого Указом Президента України від 12 січня 2011 року 

№24/2011, Пріоритетними напрямами розвитку правової науки на 2011-2015 

рр., затверджених постановою загальних зборів НАПрН України 24 вересня 

2010 року № 14-10 (зі змінами, внесеними постановою загальних зборів від 05 

березня 2012 року № 4-12), Концепцією вдосконалення судівництва для 

утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських 

стандартів, затвердженої Указом Президента України від 10.05.2006 року № 

361/2006, Концепцією реформування кримінальної юстиції України, 

затвердженої Указом Президента України від 08.04.2008 року № 311/2008.

Аналіз дисертації свідчить, що автор вдало сформулював мету 

дисертаційного дослідження та чітко визначив систему завдань, які 

спрямовані на її досягнення. Крім того, дисертантом використана достатня 

сукупність методів наукового пізнання, зокрема діалектичний метод, 

історико-правовий метод, порівняльно-правовий метод, формально-логічний 

метод, системно-структурний метод, статистичні методи, логіко- 

семантичний метод, конкретно-соціологічні методи.
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Заслуговує на увагу й емпірична база дослідження, яку становлять 

результати анкетування 192 суддів, 143 прокурорів та 189 науково- 

педагогічних працівників у Київській, Житомирській, Полтавській, 

Рівненській областях та місті Києві протягом 2011-2015 років, узагальнені 

дані вивчених 206 матеріалів кримінальних проваджень (справ) протягом 

2011-2015 років та офіційні дані ВССУ.

На користь достовірності положень і висновків, що містяться у 

дослідженні, свідчить й те, що здобутки автора пройшли належну апробацію. 

Матеріали дисертації доповідались і обговорювалися на різних наукових 

заходах. Дисертантом за темою дослідження опубліковано у шістнадцять 

наукових праць, серед яких сім наукових статей, опублікованих в наукових 

фахових виданнях України, дві -  у фахових іноземних виданнях, та сім тез 

доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях.

Структурно дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, 

які включають вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків.

В першому розділі «Теоретико-правові засади касаційного оскарження 

судових рішень у кримінальному провадженні», зокрема у першому 

підрозділі дисертантом комплексно, паралельно проаналізовано як процес 

становлення та розвитку правових норм, які регулюють касаційне 

провадження, так і розвиток наукових поглядів щодо вивчення вказаної 

проблематики. Аналізуючи історичний аспект становлення такого виду 

діяльності суду, автор загалом дотримується традиційного у кримінально- 

процесуальній науці підходу і відзначає, що касаційна система перегляду 

судових рішень у кримінальному провадженні виникла у Франції в кінці XVII 

-  на початку XVIII століття у формі «чистої» касації (с. 13), але й слушно 

звертає увагу на прототипи такої діяльності, які існували значно раніше у 

Греції і Римі. Продовжуючи історичний аналіз автор звернувся до розгляду 

особливостей здійснення такої діяльності у Російській імперії, і при цьому не 

обмежився лише описом окремих її елементів, а й провів їх компаративний
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аналіз з іншими правовими системами того часу (с. 14-18). Цікавим є також те, 

що автор на відміну від традиційного підходу до історичного аналізу правової 

системи • України, не обмежився виключно вивченням досвіду Російської 

імперії, а й зосередив увагу на організації судової системи й у тих частинах 

сучасної України, які входили до складу Речі Посполитої.

Зважаючи на те, перший розділ дисертації функціонально спрямований 

на аналіз теоретичних основ проблематики, автор у ньому й звертається до 

визначення поняття та сутності касаційного оскарження судових рішень у 

кримінальному провадженні. З метою забезпечення системності та логічної 

послідовності викладення матеріалу автор аналізує синонімічний ряд 

термінології (с.З8-39) і в подальшому переходить до систематизації наукових 

підходів. Принагідно відзначити, що дисертант не просто наводить вказані 

визначення, а й толерантно висловлює критичні зауваження щодо окремих з 

них, що підтверджує розуміння ним культури та етики ведення наукової 

дискусії (с.З 8-43). Заслуговує на увагу й те, що автор, комплексно 

опрацювавши наукові джерела виокремив особливості касаційного 

провадження та надав їх характеристику (с. 43-49), а також визначив його 

функції (с.53-56).

Звертаючи увагу на правове регулювання касаційного провадження 

дисертант достатньо уваги приділив міжнародно-правовому аспекту 

регулювання цієї проблематики, а також аналізу рішень Європейського суду 

з прав людини. Крім того, дисертант не обмежився аналізом лише чинного 

законодавства, а й звернув увагу на проекти нормативно-правових актів, які 

стосуються досліджуваної проблематики (с.62-63).

У другому розділі дисертації «Процесуальна форма касаційного 

оскарження судових рішень у кримінальному провадженні» дисертант цілком 

закономірно приділяє значну увагу на процесуальні особливості реалізації 

права на касаційне оскарження судових рішень. При цьому, звертає увагу не 

лише на процесуальні норми вітчизняного законодавства, а й порівнює їх з 

зарубіжним досвідом та позиціями провідних фахівців з цієї проблематики.
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Більше того, виокремлення автором проблемних питань підтверджується 

результатами проведеного анкетування, що також продемонстровано по 

тексту дисертації (с.78). З урахуванням зарубіжного законодавства та досвіду 

англо-американської (США, Великобританія, Канада) та континентальної 

правових систем (Нідерланди, Франція, Данія, Швейцарія, Бельгія, Словенія, 

Молдова), звернуто увагу на проблематику встановлення кримінальної 

відповідальності юридичних осіб (с.89).

Значна увага приділена й порядку касаційного оскарження судових 

рішень у кримінальному провадженні. Так, на підставі аналізу правових 

норм, автором виокремлено порядок перегляду судових рішень у касаційній 

інстанції (с.92-93). Слушними є й пропозиції автора щодо внесення змін до 

кримінально-процесуального законодавства на основі узагальнення досвіду 

зарубіжних країн (с.97).

Окрема увага приділена аналізу гарантій касаційного провадження, 

зокрема автором вони класифіковані на правові та процесуальні (с. 103), а в 

подальшому здійснений їх ґрунтовний аналіз.

У третьому розділі роботи «Касаційне оскарження судових рішень у  

кримінальному провадженні зарубіжних країн» дисертант ґрунтовно аналізує 

досвід касаційного оскарження судових рішень у кримінальному 

провадженні пострадянських країн. Принагідно відзначити, що дисертант не 

обмежився описом конкретних процедур, а зробив спробу обґрунтування 

можливості їх адаптації у вітчизняну практику (с.118). Також у цьому розділі 

також проаналізований порядок касаційного оскарження судових рішень і у 

країнах Західної Європи.

Детальна увага приділена й вирішенню цього питання в інших 

правових система, зокрема прецедентного права. Особливої уваги заслуговує 

проаналізований автором інститут подвійної апеляції.

Продовжуючи відзначимо, що вивчення змісту представленого 

дисертаційного дослідження показало, що в ньому міститься низка положень 

і висновків, що відображують новизну даної роботи. Так, зокрема, вперше:
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оптимізовано початковий етап касаційного провадження в частині 

визначення строку подання касаційної скарги, встановлення часу для 

ознайомлення зі змінами та доповненнями до неї, розширення змісту 

касаційної скарги; доведено необхідність прийняття судом касаційної 

інстанції додаткових документів, яких не було в матеріалах кримінального 

провадження, з метою підтвердження або спростування доводів, викладених 

у касаційній скарзі.

Ряд конкретних положень щодо предмета дослідження удосконалено, 

зокрема: поняття «касаційне оскарження судових рішень», під яким 

розуміється право подання касаційної скарги у встановленому КПК України 

порядку щодо перевірки судових рішень суду першої та апеляційної 

інстанцій, які набули законної сили, вимогам закону задля захисту та 

відновлення порушених прав учасників кримінального провадження; 

порядок використання відеоконференцзв’язку в процесі касаційного 

оскарження судових рішень, зокрема, визначено підстави його застосування 

саме на цій стадії кримінального провадження та випадки, у яких касаційний 

розгляд в режимі відеоконференцзв’язку не здійснюється; поняття та система 

гарантій касаційного оскарження судових рішень, до яких віднесено правові 

та процесуальні, а окремі з них набули подальшого розвитку.

Тим самим автор зробив певний науковий внесок в удосконалення 

теоретичних положень касаційного оскарження судових рішень у 

кримінальному провадженні, а також запропонував шляхи оптимізації їх 

впровадження у практичну діяльність. Необхідно відзначити і практичне 

значення результатів дослідження оскільки його положення 

використовуються для подальшої розробки та вирішення проблем 

касаційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні; 

внесення змін і доповнень до КПК України; підготовки підручників, 

навчальних посібників, розробці курсів лекцій, навчально-методичних 

матеріалів і проведенні занять за відповідними темами з навчальних 

дисциплін «Кримінальний процес України», «Судові та правоохоронні
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органи України» та «Актуальні питання кримінального права і процесу», 

підвищення ефективності відновлення прав та законних інтересів учасників 

кримінального провадження в суді касаційної інстанції.

Робота носить самостійний характер, а текст викладено зрозумілою 

науковою мовою. Зміст автореферату повність відповідає основним 

положенням дисертації. Дисертація та її автореферат оформлені у 

відповідності до встановлених вимог.

Разом з тим, у дисертації містяться окремі положення, які 

дискусійними та потребують додаткового пояснення під час публічного 

захисту дисертаційного дослідження.

1. Зважаючи на назву підрозділу 1.1. автору слушно було б не 

обмежуватись лише аналізом процесу історичного становлення та розвитку, а 

й проаналізувати монографічні напрацювання інших вчених (В.М. 

Бернадської, Н.Р. Бобечко, І.В. Гловюк, С.В. Глущенка тощо) стосовно цієї 

проблематики та визначити їх вклад у дослідження.

2. Визначаючи наукову новизну автор відзначає, що ним «оптимізовано 

початковий етап касаційного провадження в частині визначення строку 

подання касаційної скарги, встановлення часу для ознайомлення зі змінами 

та доповненнями до неї, розширення змісту касаційної скарги». Таке 

формулювання видається не зовсім коректним і необхідно говорити про 

«розроблення пропозицій з оптимізації...».

3. У додатках дисертаційного дослідження представлено ґрунтовні 

узагальнення результатів анкетування, водночас вони, майже, не 

проілюстровані по тексту, що не дозволяє зробити завершений висновок 

стосовно їх впливу на позицію та висновки автора.

4. У тексті дисертаційного дослідження автором надається значна 

кількість пропозицій щодо удосконалення кримінального процесуального 

законодавства України, водночас значна їх кількість не знайшла 

відображення у висновках, що потребує додаткового пояснення під час

захисту.
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Висловлені зауваження за своїм змістом носять дискусійний характер, 

містять побажання та звертають уваги на певні недоліки, які не можна 

вважати .принциповими. Вони не впливають на загальну позитивну оцінку 

дослідження, а тому слід вважати, що мета роботи досягнута, а поставлені в 

ній завдання успішно виконані. Дисертаційне дослідження виконано га 

досить високому теоретичному і методологічному рівні, відзначається 

вмінням автора поєднувати теоретичні положення, висновки і рекомендації з 

аналізом практики, вести наукову дискусію, аргументувати свої висновки і 

пропозиції.

Таким чином, представлена дисертація А.М. Євміна «Касаційне 

оскарження судових рішень у кримінальному провадженні» є актуальним, 

самостійним та завершеним монографічним дослідженням, що відповідає 

вимогам п.п. 9,11,12,13 Порядку присудження наукових ступенів, 

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 

року №567, а її автор Євмін Анатолій Миколайович заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.09 -  кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність.
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