
До спеціалізованої вченої ради К 27.855.03  

в Університеті державної фіскальної служби 

України 

 

08201, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31 

 

 

ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію Євміна Анатолія Миколайовича 

«Касаційне оскарження судових рішень у кримінальному провадженні»,  

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  

за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; 

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

 

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Тема представленого 

дисертаційного дослідження є достатньо актуальною, складною і практично 

важливою. З моменту набуття Україною незалежності судове провадження 

піддавалося глибинним перетворенням. Сьогодні процедура судового розгляду 

матеріалів кримінального провадження спрямована на захист особи, 

суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорону прав, свобод 

та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також 

забезпечення швидкого, повного та неупередженого 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.  

Вищезазначене може бути реалізовано лише за умови, що судові рішення, 

які виносяться, будуть правосудними, тобто відповідатимуть вимогам 

законності, обґрунтованості і вмотивованості. 

На жаль, судді у своїй практиці припускаються помилок, не завжди 

приймають законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення. Це пов’язано з 

високим рівнем завантаженості суддів, відсутністю необхідного досвіду тощо. 

Саме тому чинним КПК України передбачено можливість перегляду судових 
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рішень у вищестоящих інстанціях. 

У кримінальному провадженні функціонує комплекс процесуальних 

механізмів, призначених для своєчасного виявлення і усунення судових 

помилок. Одним з таких є провадження в суді касаційної інстанції (гл. 32 КПК 

України).  

Забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення 

визначається п. 8 ч. 1 ст. 129 Конституції України. Установлення такої важливої 

засади судочинства має на меті забезпечення виправлення вищестоящим судом 

помилок і порушень вимог закону, допущених під час кримінального 

провадження, гарантування відновлення, захисту та реалізації прав і законних 

інтересів осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, забезпечення 

однакового і правильного застосування законів та сприяння досягненню мети 

правосуддя. 

Подання касаційної скарги є необхідною умовою для провадження в суді 

касаційної інстанції. Без неї відповідне провадження не може мати місце. 

Надходження касаційної скарги з дотриманням вимог закону викликає зворотну 

дію суду касаційної інстанції – перевірити оскаржене судове рішення. У 

КПК України закріплена відповідна кримінально-процесуальна процедура 

перевірки судом касаційної інстанції законності й обґрунтованості судових 

рішень, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку. 

Разом з тим питання щодо порядку касаційного оскарження судових 

рішень у кримінальному провадженні, побудови в цілому моделі касаційного 

перегляду є сьогодні ключовими та складними. 2 червня 2016 року було дано 

старт масштабній судовій реформі у зв’язку з прийняттям Верховною Радою 

України Законів України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)» та «Про судоустрій і статус суддів», які набрали чинності 

30 вересня 2016 року. Закони покликані забезпечити імплементацію 

відповідних змін у здійсненні правосуддя і містять низку новел для 

українського законодавства у сфері судоустрою, зокрема закріплено істотні 

зміни в частині переходу судової системи до трьох рівнів: ліквідуються Верховний 
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Суд України та вищі спеціалізовані суди, замість них створюється новий 

Верховний Суд, до якого переходять всі повноваження щодо касації.  

Законодавець поступово, крок за кроком реформує процес провадження в 

суді касаційної інстанції. Цей процес не завершений до цього дня. Разом з тим 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» має чимало прогалин, які в 

подальшому можуть вплинути на процес здійснення правосуддя, у тому числі 

щодо касаційного оскарження судових рішень в кримінальному провадженні. 

Зокрема, для повноцінної роботи нового Верховного Суду потрібно внести 

зміни до процесуального законодавства. Так, у Прикінцевих та перехідних 

положеннях Закону України «Про судоустрій і статус суддів» не запропоновано 

жодних змін до КПК України. Незрозуміло, у якому порядку можна буде 

оскаржити рішення суду апеляційної інстанції? Протягом якого строку 

Верховний Суд  здійснюватиме розгляд касаційних скарг та які рішення можуть 

бути ним ухвалені за результатами перегляду?  

У законі не передбачено порядку передачі справ з Верховного Суду 

України чи Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ до новоствореного Верховного Суду. Виникають питання: 

чи підлягатимуть справи передачі до новоствореного суду касаційної інстанції і 

яким чином це буде здійснюватися; чи їх розгляд має завершитися в тому суді, 

який розпочав касаційне провадження? 

Структурне реформування не може гарантувати те, що Верховний Суд 

уніфікує судову практику. Повноваження, які в новому Верховному Суді 

отримають касаційні суди, нададуть їм автономії. Навіть організаційно 

забезпечити однакові підходи до формування судової практики при такій 

моделі буде вкрай важко. Крім того, будучи в складі Верховного Суду, 

касаційні суди матимуть власних голів, з певними повноваженнями, власним 

апаратом та штатними підрозділами. За таких умов Голова Верховного Суду не 

зможе вплинути на всі процеси, які відбуватимуться в суді. 

Хибною є думка, що в касаційній інстанції пануватиме єдність думок і 

поглядів, оскільки до Верховного Суду обиратимуть не лише колишніх суддів, 
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а й науковців та адвокатів. Виникає питання, чи зможуть досвідчені судді та 

люди зі сфери науки досягти консенсусу під час прийняття судового рішення.  

Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ як 

суд касаційної інстанції буде ліквідований з дня публікації рішення Пленуму 

Верховного Суду про початок роботи Верховного Суду (у складі, принаймні, 

65 суддів) й за умови набрання чинності відповідного процесуального 

законодавства, що регулює порядок розгляду справ Верховним Судом у складі, 

визначеному новим законом (пункти 6, 8 ч. 4 розділу XII Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів»). Водночас зазначене не гарантує одночасного 

настання цих подій, у результаті чого може виникнути ситуація, за якої в країні 

фактично будуть існувати два найвищі судові органи в системі судів України. 

Отже, набуття чинності вищезазначеними законами потребує сучасного 

переосмислення процедури касаційного оскарження судових рішень у 

кримінальному провадженні та її ролі в забезпеченні прав і свобод учасників 

провадження, а також їх законних інтересів. На підставі зазначеного можна дійти 

висновку, що наукове забезпечення функціонування та вдосконалення 

касаційного перегляду судових рішень потребує своєї активізації. Дослідження 

природи всіх елементів провадження в суді касаційної інстанції сприятиме як 

правильному становленню судової практики, так і ефективній нормотворчості. 

Такі міркування дають підстави для твердження, що обрана дисертантом тема 

для дослідження має комплексний і пріоритетний характер, важливе теоретичне 

і практичне значення, а отже, й безперечно високий рівень актуальності.  

У роботі достатньо чітко сформульовано мету і завдання дисертаційного 

дослідження. Автор вдало вибрав методологічний інструментарій, адекватний 

обсягу і предмету дисертаційного дослідження. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, що 

містяться в дисертації. Наукові положення, висновки й рекомендації, 

сформульовані дисертантом, у своїй більшості є обґрунтованими і 

переконливими. При їх обґрунтуванні використано широке коло вітчизняних та 

зарубіжних наукових джерел, кримінальне процесуальне законодавство 
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України та країн ближнього й дальнього зарубіжжя. Наукові джерела 

проаналізовано та викладено з аргументацією власного підходу до тих чи інших 

положень, висновків чи пропозицій їх авторів. 

Судячи зі змісту рецензованої роботи, аналізу піддаються головні 

проблемні питання досліджуваної теми, а саме: досліджено генезис інституту 

перегляду судових рішень у касаційному провадженні (підрозділ 1.1); 

розглянуто основні наукові підходи щодо перегляду судових рішень у 

касаційній інстанції за кримінальним процесуальним законодавством України 

(підрозділ 1.2); визначено систему нормативно-правових актів, які регулюють 

механізм перегляду судових рішень в суді касаційної інстанції (підрозділ 1.3); 

розкрито процесуальні особливості реалізації права на касаційне оскарження 

судових рішень та процесуальний порядок такого оскарження (підрозділи 2.1, 

2.2); проаналізовано види гарантій касаційного оскарження рішень у 

кримінальному провадженні (підрозділ 2.3); здійснено порівняльно-правовий 

аналіз касаційного оскарження судових рішень за законодавством країн 

романо-германської та англо-американської правових систем (підрозділи 3.1, 

3.2). 

Виклад матеріалу в такій логічній послідовності дозволив здобувачу, з 

одного боку, зосередити увагу на найголовніших проблемах дослідження, з 

іншого – у повному обсязі розв’язати поставлені завдання, уникаючи 

повторень, відхилень від предмета і мети дослідження й інших огріхів, які іноді 

допускають дослідники через відсутність чітко визначеного напряму наукової 

розробки теми. Проведена автором наукова розвідка майже у всіх визначених у 

завданнях дослідження проблем на засадах їх осмисленої систематизації і 

використання сучасних методів дослідження: діалектичного, історико-

правового, порівняльно-правового, формально-логічного, системно-

структурного, статистичного, семантичного, соціологічного.  

Про прискіпливу та потужну роботу автора над дисертацією свідчать 

результати анкетування 192 суддів, 143 прокурорів та 189 науково-педагогічних 

працівників у Київській, Житомирській, Полтавській, Рівненській областях та місті 



 6 

Києві протягом 2011-2015 років, узагальнені дані вивчених 206 матеріалів 

кримінальних проваджень (справ) протягом 2011-2015 років та офіційні дані 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. 

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, в опублікованих працях. Положення дисертації 

відображено у шістнадцяти наукових працях, серед яких сім наукових статей, 

опублікованих у наукових фахових виданнях України, дві − у фахових іноземних 

виданнях, та сім тез доповідей на міжнародних науково-практичних 

конференціях. 

Одержані результати можуть бути використані у навчальному процесі, 

законотворчій та правозастосовній діяльності. 

Структура дисертації обумовлена логікою проблеми та завданнями 

дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, що включають вісім 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел (220 найменувань) і 

шістьох додатків, а також цілком відповідає назві. Автореферат дисертації є 

ідентичним її змісту та повністю відображає основні положення і результати 

дослідження, їх оформлення відповідає встановленим вимогам. 

Наукова новизна одержаних результатів. Системний аналіз норм 

кримінального процесуального права, вивчення теоретичних і практичних 

проблем практичної діяльності щодо процесуального порядку касаційного 

оскарження судових рішень у кримінальному провадженні дозволили 

дисертантові сформулювати достовірні наукові положення, а також 

аргументувати низку наукових положень, які мають наукову новизну. 

Запропоновані в дисертації положення та рекомендації спрямовані 

безпосередньо на розв’язання важливих науково-практичних завдань, що 

полягають у визначенні і обґрунтуванні теоретичних засад та практичних 

рекомендацій щодо правового регулювання та практики здійснення касаційного 

оскарження судових рішень у кримінальному провадженні. 
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Слід зазначити, що дисертант послідовно виклав матеріал, розглянув його 

як з позиції загальнотеоретичних, так і практичних проблем, що виникають під 

час реалізації механізму такого оскарження.  

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено мету і 

завдання дослідження, його наукову новизну та розглянуто інші питання 

відповідно до діючих вимог.  

Оригінальною є побудова здобувачем кожного з розділів і підрозділів 

дисертації, що характеризується: визначеністю мети і завдань, проведеним 

оглядом літератури і джерел, логічністю викладу основного матеріалу, 

потужністю експериментальної бази дослідження. Розділи і підрозділи 

завершуються узагальнюючими кількісно-якісними висновками, оцінкою 

обґрунтованості наукових положень та визначенням можливості подальшої 

розробки теми. 

У першому розділі дисертації «Теоретико-правові засади касаційного 

оскарження судових рішень у кримінальному провадженні» автор зосереджує 

увагу на основних етапах становлення цього інституту, понятті та юридичній 

природі касаційного оскарження судових рішень в кримінальному провадженні.  

Заслуговує на увагу аналіз автором історичних аспектів розвитку 

кримінального процесуального законодавства щодо становлення та розвитку 

інституту касаційного оскарження судових рішень в кримінальному провадженні, 

дослідження Зводу законів Російської імперії 1857 р., у тому числі і Закону 

«Про судочинство по злочинах» (с. 14), Статуту кримінального судочинства 1864 

р. (с. 15-20), КПК України 1960 р., Закону УРСР «Про судоустрій УРСР» 1981 р. 

(с. 28), Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій 

України» 2001 р. (с. 33-34), Закону України «Про судоустрій України» 2002 р. 

(с. 35), а також визначення та дослідження вищих органів правосуддя тих часів з 

функціями суду касаційної інстанції. 

Здобувач узагальнив теоретичні положення та основні наукові підходи щодо 

особливостей касаційного оскарження судових рішень (Ю. О. Фідря, 

Ю. М. Грошевий, І. Л. Петрухін, К. Ф. Гуценко, О. П. Рижаков, Л. М. Лобойко 
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та ін.) (с. 41-43). У контексті досліджуваного питання сформулював власне 

бачення щодо особливостей касаційного оскарження судових рішень, а також 

ураховуючи особливості касаційного оскарження судових рішень визначив 

умови, дотримання яких полегшило б перегляд судових рішень, а саме: 

процесуальна економія, оптимальність, функціональність (с. 51-52).  

Заслуговує уваги виокремлення здобувачем основних відмінностей 

правового регулювання касаційного оскарження судових рішень за КПК 

України 1960 року та КПК України 2012 року (с. 63-65). 

Досить важливим є те, що дисертант у дослідженні звертає увагу на 

недоліки чинного КПК України в частині правового регулювання касаційного 

оскарження судових рішень щодо не можливості прийняття касаційним судом 

нових документів, яких не було в матеріалах кримінального провадження, 

зловживання учасниками кримінального провадження своїм правом на 

касаційне оскарження судових рішень, застосування відеоконференцзв’язку під 

час касаційного перегляду судових рішень (с. 65-66). На підставі проведеного 

аналізу слушними є запропоновані пропозиції щодо удосконалення відповідних 

процесуальних норм (с. 67-68). 

У другому розділі дисертації автор дослідив процесуальні особливості 

реалізації права на касаційне оскарження судових рішень, а також порядок та 

гарантії касаційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні. 

Теоретичну і практичну значимість має дослідження дисертантом 

міжнародного досвіду запровадження обов’язкової участі обвинуваченого, 

потерпілого та засудженого в засіданні суду касаційної інстанції (відповідно до 

законодавств Республік Казахстану, Вірменії, Польщі), практики 

Європейського суду з прав людини з цього питання (с. 74-75, с. 77), а також 

надані пропозиції щодо удосконалення чинного кримінального процесуального 

законодавства України (с. 78). 

Варто виокремити визначення здобувачем ролі прокурора та керівника органу 

прокуратури у провадженні в суді касаційної інстанції та аналіз їх повноважень 

(с. 81-84), форм участі прокурора на відповідній стадії кримінального процесу 
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(с. 86), а також дослідження питання обов’язкової участі прокурора в провадженні в 

суді касаційної інстанції за законодавством республік Молдови та Болгарії (с. 87). 

Теоретичну і практичну значимість має дослідження дисертантом вимог до 

касаційної скарги, у тому числі з урахуванням досвіду та процесуального 

законодавства деяких зарубіжних країн (Болгарії, Молдови), а також щодо 

строків подачі касаційної скарги (с. 97-98).  

У контексті досліджуваних питань автор дослідив та визначив поняття та 

види гарантій касаційного оскарження рішень у кримінальному провадженні, 

які поділяє на правові (закріплені у законодавстві правила щодо можливості 

касаційного оскарження судових рішень) та процесуальні (встановлений 

законодавством порядок розгляду касаційної скарги; зміст і форма касаційної 

скарги; перелік осіб, які мають право подати касаційну скаргу; рішення, які 

можна оскаржувати в суді касаційної інстанції) (с. 103, 106-107). 

Третій розділ «Касаційне оскарження судових рішень у кримінальному 

провадженні зарубіжних країн» складається з двох підрозділів, у яких здійснено 

порівняльно-правовий аналіз кримінального процесуального законодавства 

країн романо-германської та англо-американської правових систем щодо 

касаційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні. 

У контексті досліджуваних питань здобувач узагальнив теоретичні 

положення щодо касаційного оскарження судових рішень за КПК Болгарії 

(с. 120), Республіки Білорусь (с. 121), Молдови (с. 122-123), Казахстану (с. 123-

124), Азербайджану (с. 124-127), Литви (с. 128), Вірменії (с. 128-132). 

Варто виокремити досліджені дисертантом способи касаційного 

оскарження, які він поділяє на звичайні та незвичайні. Дисертант слушно 

зазначає, що для застосування незвичайних способів необхідна спеціальна 

вказівка закону. Застосування ж звичайних способів обмежене лише 

передбаченими законом випадками (с. 133). 

Практичну значимість має дослідження дисертантом інституту перегляду 

судових рішень за кримінальним процесуальним законодавством Франції, 

Греції, Румунії, Німеччини, Бельгії, Данії. Автор аргументовано дає висновок, 
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що перегляд судових рішень в касаційному порядку за законодавством країн 

Європи різниться між собою: в деяких державах це ревізійний перегляд 

(Німеччина, Данія), подекуди це касаційний перегляд (Франція, Румунія, 

Греція), в інших випадках виокремлюються нові форми касаційного перегляду 

судових рішень, які відповідають загальним засадам кримінального 

провадження за нововиявленими обставинами (Бельгія) (с. 153). 

Заслуговує уваги дослідження автором касаційного оскарження судових 

рішень у кримінальному провадженні за законодавством країн англо-

американської правової системи та виокремлення специфічних особливостей 

такого оскарження. 

У висновках дисертант підсумував та сформулював найбільш суттєві 

результати і положення дисертаційного дослідження. 

Практична значущість дисертації для практики діяльності 

правоохоронних органів. Дисертаційне дослідження Євміна А.М. «Касаційне 

оскарження судових рішень у кримінальному провадженні» визначається 

можливістю його використання у практичній діяльності прокуратури й суду з 

метою підвищення ефективності відновлення прав та законних інтересів 

учасників кримінального провадження в суді касаційної інстанції. 

Викладені та винесені на захист положення дисертації розроблено автором 

особисто. Разом з тим у роботі наявні питання, які потребують додаткового 

уточнення і обґрунтування. Йдеться про наступне: 

1. На стор. 13, 14 дисертаційного дослідження автор зазначає, що 

початковий етап становлення касаційного перегляду судових рішень виник у 

Франції наприкінці XVII ‒ початку XVIII століття у вигляді «чистої» касації, 

розкриває ознаки касації того часу. Проте не зрозуміло, про які нормативні акти 

того часу йде мова, на підставі чого автор дійшов висновку, що французька 

система касаційного перегляду судових рішень була запозичена багатьма 

державами. Крім того, спостерігається хаотичне розкриття історичних періодів, 

наприклад, спочатку розкриваються норми Статуту кримінального судочинства 

1864 р. (с. 15-20), потім Соборне уложення 1649 р. (с. 21), а також 
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зустрічаються незрозумілі вислови, прикладом, «третій Кримінально-

процесуальний кодекс УРСР» (с. 26). 

2. Автору доцільно більш уважніше підходити до формулювання своїх 

наукових положень, висновків і пропозицій. Так, на стор. 40 дисертаційного 

дослідження та стор. 4 автореферату під поняттям касаційного оскарження 

судових рішень він розуміє «порядок 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». Проте на стор. 55 дисертаційного дослідження автор дає вже 

зовсім інше визначення, а саме касаційним оскарженням судових рішень є 

«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». То що ж тоді є касаційним 

оскарженням на думку автора, порядок подання чи право подання касаційної 

скарги? 

3. Потребує уточнення та роз’яснення думка дисертанта щодо організації 

судової влади та здійснення правосуддя в Україні, у тому числі щодо системи 

судоустрою України. Так, на стор. 46, 47 дисертаційного дослідження здобувач 

зазначає, що створення Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та 

кримінальних справ було необхідною передумовою реформування судової 

системи і є виправданим як з наукової, так і практичної точок зору. Проте на 

стор. 8 автореферату зазначає, що сьогоднішній перехід до триланкової судової 

системи шляхом ліквідації Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних 

та кримінальних справ та утворення протягом шести місяців з моменту набуття 

ним чинності нового Верховного Суду, у складі якого діятиме Касаційний 

кримінальний суд, є одним з ключових етапів нормативного забезпечення 

судової реформи, який відкриває шлях для створення якісно нової моделі 

функціонування судової влади відповідно до суспільних очікувань і 
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європейських стандартів та задоволення суспільного запиту на справедливий 

суд. У зв’язку з цим не зрозуміло, якої позиції дотримується дисертант? 

4. На стор. 87 дослідження автор пропонує доповнити ч. 4 ст. 434 

КПК України реченням: «Участь прокурора під час касаційного оскарження є 

обов’язковою». Проте щодо інших учасників провадження зазначає, що їх 

обов’язкова участь може бути лише тоді, коли про це є їх клопотання (с. 92). А 

як же дотримання у такому разі засади змагальності сторін та свободи в поданні 

ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, та чи не 

призведе це до того, що будуть ухвалюватися рішення суду касаційної інстанції 

на користь сторони обвинувачення? 

Зазначені зауваження є окремими недоліками та є дискусійними, що не 

впливає загалом на позитивну оцінку роботи. Дисертація є завершеним 

науковим дослідженням, оформленим відповідно до встановлених вимог. 

Результати дослідження мають як теоретичне, так і практичне значення, 

можуть бути використані в подальших наукових дослідженнях, нормотворчій 

діяльності, навчальному процесі, а також безпосередньо в практичній 

діяльності правоохоронних органів. 

Викладене дає підстави для висновку про те, що дисертація Євміна 

Анатолія Миколайовича «Касаційне оскарження судових рішень у 

кримінальному провадженні» виконана на належному науково-теоретичному 

рівні, є завершеною працею, у якій отримано нові науково обґрунтовані 

результати, що вирішують конкретну наукову проблему, що має суттєве 

значення для науки кримінального процесу, тобто за своєю актуальністю, 

новизною постановки та вирішенням досліджених проблем, теоретичним 

рівнем та практичною корисністю, достовірністю і обґрунтованістю одержаних 

результатів повністю відповідає вимогам Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року 

№ 567, та вимогам Міністерства освіти і науки України, що пред’являються до 
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дисертацій та авторефератів дисертації, а її автор А.М. Євмін заслуговує 

 

 


