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удк 343.140.02 ■ ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИК

О М  Калачова І ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
| У  КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

У статті розкрито сутність доказового права у світлі стандартів Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод. Досліджено проблемні 
питання, що виникають в процесі доказування у кримінальному провадженні, 
з урахуванням позиції Європейського суду з прав людини.

Виокремлено критерії допустимості доказів у кримінальному провадженні 
України з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини. Зроблено 
висновок, що допустимість доказів регулюється перш за все національним 
законодавством і, зазвичай, саме національні судові органи здійснюють оцінку 
доказів у провадженні. Завдання Європейського суду з прав людини полягає не у 
вирішенні питання, чи належним чином, наприклад, покази свідків було долуче-
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но як доказ у справі, а в установленні того, наскільки провадження в цілому, 
включаючи спосіб отримання доказів, було справедливим.

Ключові слова: кримінальне провадження, доказування, докази, належність доказу, 
допустимість доказу, Європейський суд з прав людини, порушення прав і свобод людини.

Постановка проблеми. У  частині 3 статті 62 Конституції України [1], 
пункті 19 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 
року № 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні право
суддя» [2], регламентується, що підозра, обвинувачення не можуть ґрун
туватися на припущеннях, а також  на доказах, отриманих незаконним 
шляхом. Докази мають бути визнані отриманими незаконним шляхом, 
тоді, коли їх збір та закріплення здійснено з порушенням гарантованих 
Конституцією України прав людини й громадянина, установленого кри
мінальним процесуальним законодавством порядку, або неуповноваже- 
ною на це особою або органом, або за допомогою дій, непередбачених 
процесуальними нормами. У  цьому контексті у світлі втілення європей
ських стандартів у кримінальне провадження додамо, щ о докази також 
мають бути отримані із забезпеченням прав та свобод, щ о гарантовані 
міжнародними документами, згода на обов'язковість яких надана Верхо
вною Радою України, зокрема Конвенцією.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз рішень Європей
ського Суду з прав людини (далі -  ЄСПЛ), які винесені проти України, 
свідчить, щ о порушення Конвенції про захист прав людини й основопо
ложних свобод [3] (далі -  Конвенція) здебільшого відбувається правоохо
ронними органами України у ході кримінального провадження. Зокрема, 
у справі «Сердюк проти України» (рішення від 12 березня 2015 року) кон
статовано порушення положень Конвенції працівниками Новосанжарсь- 
кого РВ УМ ВС України в Полтавській та прокуратурою цього району; у 
справі «Аднаралов проти України» (рішення від 27 листопада 
2014 року) -  прокуратурою Дзержинського району міста Харків; у справі 
«Гордієнко проти України» (рішення від 16 жовтня 2014 року) -  прокура
турою Суворовського району міста Херсон.

Найбільш поширеними порушеннями є недотримання вимог ста
тей 3, 5, 6 Конвенції щ одо заборони катування при проведенні процесуа
льних дій, недотримання права на свободу та особисту недоторканність 
при застосуванні затримання і права на справедливий суд у контексті 
порушення строків розслідування, права на захист. Усі названі порушен
ня прав людини відбуваються в кримінальному провадженні в процесі 
доказової діяльності правоохоронних органів.

У  зв'язку з цим особливої актуальності набуває питання правозасто- 
сування норм Конвенції та положень, щ о висвітлюються в рішеннях 
ЄСПЛ, у кримінальному провадженні. Саме тому перед прокуратурою
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постає завдання сприяти імплементуванню європейських стандартів удіяльність правоохоронних органів при розслідуванні кримінального 
провадження, зокрема в процесі доказування.

Формування цілей. Метою статті є вирішення проблемних питань, 
що виникають у процесі доказування у кримінальному провадженні, з 
урахуванням позиції ЄСПЛ.

Виклад основного матеріалу. Доказова діяльність -  це складний та 
непереривний процес, який охоплює всі стадії кримінального прова
дження, здійснюється у визначеній законом процесуальній формі й за
ймає одне з ключових місць у кримінальному судочинстві. Саме тому 
важливим у процесі доказування є дотримання європейських стандартів, 
що в подальшому унеможливлюватиме оскарження дій та рішень судо
вих і правоохоронних органів до ЄСПЛ.

ЄСПЛ у своїй діяльності керується принципом субсидіарності, тобто 
ця судова організація не є судом «четвертої інстанції», усі правові спори 
вирішуються на національному рівні. ЄСПЛ відіграє субсидіарну (допо
міжну) роль, вирішуючи лише ті питання, які не можуть бути ефективно 
вирішені на національному рівні. За змістом статті 19 Конвенції ЄСПЛ 
контролює дотримання державами-сторонами Конвенції взятих на себе 
зобов'язань щодо дотримання прав особи, гарантованих зазначеним між
народно-правовим документом.

Відповідно до частини 1 статті 17 Закону України «Про виконання рі
шень та застосування практики Європейського суду з прав людини» [4] по
ложення Конвенції та практики ЄСПЛ застосовуються як джерело права, 
зокрема, у кримінальному провадженні. Так, частина 5 статті 9 КПК України 
регламентує обов'язок застосування кримінального процесуального 
законодавства України з урахуванням практики ЄСПЛ. У частині 2 статті 8 
КПК України також зазначається, що принцип верховенства права у кримі
нальному провадженні застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ [5].

Відзначимо, що в Конвенції, порушення якої призводить до відповідних 
рішень ЄСПЛ, загалом нема згадки про докази та будь-які порушення у про
цесі доказування. Лише в контексті прав особи зазначено, що кожний обви
нувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше 
право допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, 
а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, 
що й свідків обвинувачення (пункт «<і» частини 3 статті 6 Конвенції). Тобто, 
це єдина вказівка в Конвенції на спосіб отримання доказів.

Положення статті 6 Конвенції гарантує право на справедливий судо
вий розгляд, проте не встановлюються правила допустимості доказів як 
таких. Питання щодо допустимості доказів у кримінальному проваджен
ні -  це насамперед предмет регулювання національного законодавства і,
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як правило, саме національні суди уповноважені давати оцінку наявним 
у провадженні доказам. Завданням ЄСПЛ не є заміщення національних 
судів в оцінці доказів або в наданні конкретного вирішення питання щ о
до балансу інтересів сторін (справа «Корнєв і Карпенко проти України», 
заява № 17444/04, рішення від 21.012011 р.). ЄСПЛ, зі свого боку, повинен 
переконатися, щ о провадження в цілому, зокрема спосіб отримання дока
зів, було справедливим (рішення від 23 квітня 1997 р. у справі «ВанМехе- 
лен та інші проти Нідерландів»; рішення від 9 червня 1998 р. у справі 
«Тейксейра де Кастро проти Португалії»).

У  кримінальному процесуальному законодавстві України недопус
тимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та сво
бод людини. Істотними порушеннями, відповідно до частини 2 статті 87 
КПК України, є:

1) здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу 
суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов. Так, орга
ни досудового слідства в Закарпатській області провели обшук в іншому 
володінні особи без дозволу суду, чим порушили вимоги кримінального 
процесуального законодавства та Конституції України, а тому Апеляцій
ний суд Закарпатської області, з врахуванням Рішення Конституційного 
Суду України від 20.10.2011 року № 12-рп/2011 (справа № 1-31/2011) при
йшов до переконання про недопустимість даного доказу у справі [6];

2) отримання доказів внаслідок катування, жорстокого, нелюдського 
або такого, щ о принижує гідність особи, поводження або погрози засто
сування такого поводження;

3) порушення права особи на захист;
4) отримання показань чи пояснень від особи, яка не була повідом

лена про своє право відмовитися від давання показань та не відповідати 
на запитання, або їх отримання з порушенням цього права;

5) порушення права на перехресний допит.
Недопустимими є також докази, щ о були отримані:
1) з показань свідка, який надалі був визнаний підозрюваним чи об

винувачений у цьому кримінальному провадженні;
2) після початку кримінального провадження ш ляхом реалізації ор

ганами досудового розслідування чи прокуратури своїх повноважень, не 
передбачених КПК України, для забезпечення досудового розслідування 
кримінальних правопорушень.

Специфічним є процес оцінки доказів та відомостей, які стосуються 
особи підозрюваного, обвинуваченого. Прокурорам у своїй діяльності 
слід керуватися положенням, щ о докази, які стосуються судимостей підо
зрюваного, обвинуваченого або вчинення ним інших правопорушень, щ о 
не є предметом цього кримінального провадження, а також відомості
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щодо характеру або окремих рис характеру підозрюваного, обвинуваче
ного є недопустимими на підтвердження винуватості підозрюваного, 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення (частина 1 
статті 88 КПК України). Так, Апеляційний суд Одеської області визнав 
обґрунтованими твердження апеляційної скарги стосовно недопустимос
ті показань свідка про особу обвинуваченого, оскільки такі показання, 
згідно з положеннями статті 88 КПК України мають бути визнані недопу
стимими й підлягають виключенню з вироку [7].

Використання доказів, отриманих незаконно згідно з національним 
законодавством, саме по собі не є порушенням права на справедливий 
судовий розгляд. Так, у справі «Паррис против Кипра» (скарга № 56354/00) 
скарга була визнана неприйнятною, хоча засудження особи було засно
ване на результатах незаконної ексгумації. ЄСПЛ також  визнав справед
ливим кримінальне провадження, у якому проти обвинуваченого були 
докази у вигляді розмови, записаної за допомогою прослуховуючого при
строю, установленого в його будинку поліцією, яка незаконно проникла 
до будинку, виготовивши для цього ключ від замка («Чоклі проти Вели
кобританії», скарга № 63831/00).

Тобто, ЄСПЛ зобов'язаний не визначати, чи певні докази було отри
мано незаконно, а перевіряти, чи така «незаконність» не спричинила 
порушення іншого права, гарантованого Конвенцією. ЄСПЛ оцінює, чи 
було справедливим провадження в цілому, включаючи спосіб, у який 
було отримано докази, а також можливість для заявника спростувати дос
товірність доказів і заперечити проти їх використання.

Таким чином, функцією ЄСПЛ не є визначення, чи є конкретний 
тип доказу, наприклад, доказ отриманий незаконно з точки зору націо
нального законодавства, допустимим, а дійти висновку, чи є заявник 
винним, чи ні (Барк Хун проти Туреччини, скарга № 17570/04 від 
15.12.2009 р.). Наголошуємо, щ о ЄСПЛ акцентує увагу, щ о допустимість 
доказів регулюється перш  за все національним законодавством і, як пра
вило, саме національні судові органи здійснюють оцінку доказів у прова
дженні. Завдання конвенційних органів полягає не у вирішенні питання, 
чи належним чином, наприклад, покази свідків було долучено як доказ у 
справі, а в установленні того, наскільки провадження в цілому, включаю
чи спосіб отримання доказів, було справедливим (див. вищенаведене рі
ш ення у справі «Аш  проти Австрії» (АзсЬ V. Аизігіа), с. 10, п. 26).

Відповідно до частини 1 статті 6 Конвенції кожен має право на спра
ведливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку 
незалежним і безстороннім судом, установленим законом, який вирішить 
спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить 
обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального об-
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винувачення. Тобто, справедливість -  усеосяжний принцип застосовуєть
ся до всіх аспектів судового розгляду.

Виходячи з цього, функцією ЄСПЛ не є визначити, чи були отрима
ні певні елементи доказів незаконно, а скоріше вивчити питання, чи при
звела така «незаконність» до порушення інших прав, щ о захищаються 
Конвенцією. Тобто, ЄСПЛ відповідає на питання: чи був судовий процес 
у цілому справедливим, уключаючи спосіб, у який було отримано докази.

Розглянемо питання допустимості доказів у кримінальному судо
чинстві через призму окремих статей Конвенції.

Відповідно до статті 3 Конвенції нікого не може бути піддано кату
ванню або нелюдському чи такому, щ о принижує гідність, поводженню 
або покаранню.

Використання в кримінальному провадженні доказів, отриманих з 
порушенням статті 3 Конвенції, потребує особливого підходу.

Відповідно до практики ЄСПЛ стаття 3 Конвенції вимагає від органів 
влади проведення ефективного офіційного розслідування тверджень про 
жорстоке поводження, навіть якщ о таке поводження мало місце з боку 
фізичних осіб (див. рішення у справах «Денис Васільєв проти Росії» 
^ е п із  VазіЛуеV V. Киззіа), заява 32704/04, п. 99, від 17 грудня 2009 року; 
«Бісер Костов проти Болгарії» (Візег Козіс^ V. Ви1дагіа), заява № 32662/06, 
п. 77, від 10 січня 2012 року та «Скороходов проти України» (ЗкогокЬогїі^ 
V. № гаіпе), заява 56697/09, п. 32, від 14 листопада 2013 року).

Ж орстоке поводження має досягнути певного мінімального рівня 
жорстокості, щ об підпадати під дію  статті 3 Конвенції. Оцінка цього міні
муму є відносною і залежить від усіх обставин справи, таких як тривалість 
поводження, його фізичні та психічні наслідки, а в деяких випадках ма
ють ураховуватися також стать, вік і стан здоров'я потерпілого (див. рі
ш ення у справі «Лабіта проти Італії» ^ аЬ ііа  V. Ііа1у), заява № 26772/95, пп. 
119-20, ЕСНК 2 0 0 0 -^ ; рішення у справі «Гордієнко проти України» від 
16.01.2015, заява № 27620/09).

Стаття 3 Конвенції вимагає, щ об розслідування небезпідставних тве
рджень про жорстоке поводження було ретельним. Це означає, щ о орга
ни влади завжди повинні добросовісно намагатися з'ясувати, щ о трапи
лось, та не покладатися на поспішні та необґрунтовані висновки для за
криття кримінальної справи або використовувати такі висновки як  підс
таву для своїх рішень. Вони повинні вживати всіх заходів для отримання 
всіх наявних доказів, які стосуються події, зокрема, показань очевидців та 
експертних висновків (див. рішення від 15 травня 2012 року у справі «Ка- 
верзін проти України» (КаVе^2Іп V. ^к^аіпе), заява № 23893/03, п. 108, з пода
льшими посиланнями).
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Окремо слід акцентувати увагу на обов'язок доведення прокурором 
у провадженнях про стверджуване жорстоке поводження під час кримі
нального провадження, зокрема затримання. У  цьому випадку в ЄСПЛ на 
державу покладається обов'язок надати правдоподібне пояснення при
чин виникнення тілесних ушкоджень та довести, щ о застосування сили 
не було надмірним, а якщо цього зроблено не буде, це свідчитиме про 
наявність питання за статтею 3 Конвенції (див. вищенаведене рішення у 
справі «Ребок проти Словенії» (КеЬЬоск V. 51оVепіа); рішення у справах 
«Зелілоф проти Греції» (2е1і1о£ V. Сгеесе), заява № 17060/03, п. 47, від 24 
травня 2007 року; «Левандовський та Левандовська проти Польщі» 
^евдапЬовдзкі апй ^е№ап<іо№зка V. РоіапЬ), заява № 15562/02, п. 58, від 13 
січня 2009 року; «Сташевська проти Польщі» (Зіазгевдзка V. РоіапЬ), заява 
№ 10049/04, п. 52, від 3 листопада 2009 року та «М ікіашвілі проти Грузії» 
(М ікіазЬиіі V. Сеогдіа), заява № 18996/06, п. 69, від 9 жовтня 2012 року).

При оцінці того, чи було надано правдоподібне пояснення щ одо за
стосування сили та ушкоджень, отриманих у ході кримінального прова
дження, увага має приділятися адекватності розслідувань, які проводили
ся на національному рівні щ одо тверджень про жорстоке поводження 
(див. рішення від 27 вересня 2011 року у справі «Карбовнічек проти 
Польщі» (КагЬовдпісгек V. РоіапЬ), заява № 22339/ 08, п. 58).

Відповідно до практики ЄСПЛ стаття 3 Конвенції не забороняє за
стосування фізичної сили з метою затримання. Проте така сила може 
застосовуватися тільки за необхідності та не повинна бути надмірною 
(див. серед іншого рішення у справах «Ребок проти Словенії» (КеЬЬоск V. 
Зісгуепіа), заява № 29462/ 95, пп. 68-78, ЕСНК 2000-ХІІ; «Іван Васілєв проти 
Болгарії» (^ а п  Vазі1еV V. Виідагіа), заява № 48130/99, п. 63, від 12 квітня 
2007 року, та «Спінов проти України» (Зрілою V. ^к^аіпе), заява № 
34331/03, п. 51, від 27 листопада 2008 року).

При оцінці доказів ЄСПЛ зазвичай керується критерієм доведеності 
«поза розумним сумнівом» (див. рішення у справі «Ірландія проти Спо
лученого Королівства» (ІгеіапЬ V. іЬе ^пііеЬ  К іпд Ьот), від 18 січня 1978 
року, п. 161, Зегіез А № 25). Проте доведеність може випливати із сукуп
ності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і 
узгоджених м іж  собою чи подібних до них неспростованих презумпцій 
(див. рішення у справі «Салман проти Туреччини» (З а ітап  V. Тигкеу), 
заява № 21986/93, п. 100, ЕСНК 2 0 0 0 ^ ІІ; рішення від 15 листопада 2012 
року у справі «Єрохіна проти України» (УегокЬіпа V. № гаіпе), заява № 
12167/04, п. 52 з подальшими посиланнями).

У  доказовій діяльності прокурор має виходити з того, щ о забороняється 
використання несанкціонованої сили або інших методів, щ о прирівнюються 
до жорстокого поводження для отримання доказів, зокрема для отримання:
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-  свідчень, інформації (Ірландія проти Великобританії, Нечипорук 
та Йонкало проти України);

-  біологічних, фізичних або речових зразків (серйозне медичне 
втручання/ примусове визнається жорстоким поводженням) (Яллох проти 
Німеччини);

-  реальних (матеріальних) доказів (Гефген проти Німеччини -  
«Плоди отруйного дерева»).

Доказ, щ о підтверджує вину, у вигляді зізнання або речових доказів, 
отриманих в результаті насильницьких чи жорстоких дій або інших 
форм поводження, які можуть бути охарактеризовані як катування, ніко
ли не слід ураховувати як доказ вини особи, незалежно від його доказової 
сили (Харутюнян проти Вірменії, Гафген проти Німеччини).

Оцінка прокурором доказів, отриманих з порушенням статті 3 Кон
венції, на предмет їх допустимості в контексті порушення статті 6 Конве
нції має проводитися за такими правилами:

1) показання, щ о отримані за допомогою катування або нелюдського 
поводження, чи такого, щ о принижує гідність, уважаються здобутими в 
межах несправедливого провадження незалежно від їх доказової ваги;

2) речові докази та документи, отримані за допомогою катування, 
уважаються здобутими в межах несправедливого провадження незалежно 
від їх доказової ваги;

3) речові докази та документи, щ о отримані за допомогою нелюдсь
кого поводження, чи такого, щ о принижує гідність, уважаються здобути
ми в межах несправедливого провадження, якщо вони мали значення для 
його результату («Саідеп V. С егтап у», № 22978/05,01.06.2010, «Нечипорук 
і Йонкало проти України», № 42310/04, 21.04.2011, «Сезпіекз V. ^аіVІа», № 
9278/06, 11.02.2014).

Особливої уваги потребує допустимість показань з чужих слів у кон
тексті права на справедливий судовий розгляд згідно зі статтею 6 Конве
нції. Використання таких показань не означає автоматичного порушення 
статті 6 Конвенції, але це винятковість, яка потребує використання пев
них правил при оцінюванні доказів.

Так, порушенням статті 6 Конвенції буде:
-  якщо немає вагомих підстав для відсутності особи, яка надала пер

винні пояснення (якщо це свідок у розумінні Конвенції);
-  якщо не були дотримані належні процесуальні гарантії справедливості.
Н емає порушення статті 6 Конвенції за умови:
-  якщо є вагомі підстави для відсутності особи, яка надала первинні 

пояснення (якщо це свідок у розумінні Конвенції);
-  якщо засудження ґрунтувалося виключно або вирішальною мірою 

на показаннях із чужих слів;
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-  якщо були дотримані належні процесуальні гарантії справедливості.
Стаття 8 Конвенції регламентує, щ о кожен має право на повагу до

свого приватного й сімейного життя, до свого житла й кореспонденції. 
Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, 
за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є 
необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та 
громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання 
заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захи
сту прав і свобод інших осіб.

При оцінці доказів, отриманих з порушенням статті 8 Конвенції, на 
предмет їх допустимості в контексті порушення статті 6 Конвенції слід вихо
дити з наступних положень. Так, не буде порушенням статті Конвенції:

-  якщ о в заявника була можливість оскаржити відповідне втручання 
в рамках змагального процесу в суді;

-  якщ о національні суди надали обґрунтовану відповідь на його ва
гомі аргументи;

-  якщ о це не єдиний і не вирішальний доказ у кримінальному про
вадженні.

Висновки. Таким чином, використання доказів, отриманих неза
конно згідно з національним законодавством, саме по собі не є порушен
ням права на справедливий судовий розгляд, щ о гарантоване статтею 6 
Конвенції. ЄСПЛ не визначає, чи певні докази було отримано незаконно, 
а перевіряє, чи така «незаконність» не спричинила порушення іншого 
права, гарантованого Конвенцією. ЄСПЛ оцінює, чи було справедливим 
провадження в цілому, уключаючи спосіб, у який було отримано докази, 
а також можливість для заявника спростувати достовірність доказів і за
перечити проти їх використання.
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К алачева О.Н. И спользован и е п р акти ки  Европейского суда по правам 
ч ело век а  в уголовном  прои зводстве У краиньї

В статье раскрьіта сущность доказательственного права в свете стандар- 
тов Конвенции о защите прав человека и основоположних свобод. Исследова- 
н ь  проблемньїе вопросьі, которьіе возникают в процессе доказьівания в уго- 
ловном производстве, с учетом позиции Европейского суда по правам человека.

Вьіделеньї критерии допустимости доказательств в уголовном производ- 
стве Украинь с учетом практики Европейского суда по правам человека. Сде- 
лан взвод о том, что допустимость доказательств определяется национальньїм 
законодательством. Именно национальньїе судебнье органні осуществляют 
оценку доказательств в производстве. Задачей Европейского суда по правам 
человека является установление того, насколько производство в целом, вклю- 
чая способ получения доказательств, бьіло справедливьім.

Ключевьіе слова: уголовное производство, , при-
надлежность доказательства, допустимость доказательства, Европейского суда по 
правам человека, нарушение прав и свобод человека.

Ка1асЬоVа О .М . ^ е  о£ іЬе Еигореап Соигі о£ Н и т а п  КідЬіз ргасіісе іп а 
с г іт іп а і ргосеегїіпд іп ^к^аіпе

ТЬе агіісіе СІІ8СІ08Є8 іЬе еззепсе о£ іаш о£ еуігїепсе іп іідЬі о£ іЬе зіапгїаггїз о£ 
іЬе Сопуепііоп £ог іЬе Ргоіесііоп о£ Н итап РідЬіз апгї Рипгїатепіаі Ргеегїотз. 
ТЬе ргоЬІетаііс іззиез, етегдіпд іп іЬе ргосезз о£ ргоуіпд іп а сгітіпаі ргосеегїіпд, аге 
Ьеіпд гезеагсЬеф іакіпд іпіо ассоипі іЬе Еигореап соигі о£ Н итап РідЬіз зіапсе.

ТЬе т о з і  £ге^иепі уіоіаііопз аге: £аііиге іо аЙЬеге іо іЬе ргоуізіопз 3, 5, 6 о£ 
іЬе Сопуепііоп оп ргоЬіЬіііоп о£ іогіиге шЬеп сагіуіпд оиі ргосегїигаі асііопз, £аііиге іо 
агїЬеге іо іЬе гідЬі о£ ІіЬегіу апгї зесигііу о£ регзоп гїигіпд гїеіепііоп апгї іЬе гідЬі 
іо а £аіг ігіаі іп іегтз  о£ уіоіаііоп о£ іЬе іе гт з  о£ іпуезіідаііоп, гідЬі іо ап е££есііуе 
гетеру. Аіі іЬе тепііопегї уіоіаііопз о£ Ь итап  гідЬіз іаке ріасе іп а сгітіпаі рго- 
сеегїіпд іп іЬе ргосезз о£ ргоуігїіпд ргоо£ Ьу іЬе іаш-еп£огсетепі адепсіез.

Ше о£ еуігїепсе, оЬіаіпегї іііедаііу ипгїег іЬе паііопаі іедізіаііоп, із поі Ьу іізеі£ іЬе 
уіоіаііоп о£ гідЬі іо а £аіг ігіаі, ргоуігїегї Ьу Агіісіе 6 о£ іЬе Сопуепііоп. ТЬе Еигореап 
Соигі оп Н итап РідЬіз гїоез поі гїеіегтіпе шЬеіЬег сегіаіп еуігїепсе Ьауе Ьееп
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оЬіаіпегї іііедаїїу, Ьиі уегі£іез шЬеіЬег зисЬ «іііедаіііу» саизегї уіоіаііоп о£ апоіЬег 
гідЬі, зесигегї Ьу іЬе Сопуепііоп. ЕСНК еуаІиаіез, шЬеіЬег а ргосеегїіпд шаз £аіг іп 
шЬоІе, іпсіигїіпд іЬе шау, іп шЬісЬ іЬе еуігїепсе Ьауе Ьееп оЬіаіпегї, апгї аізо іЬе 
роззіЬіІііу £ог ап арріісапі іо геЬиі сгегїіЬііііу о£ еуігїепсе апгї іо оЬ е̂сі адаіпзі ііз изе.

ТЬе сгііегіоп о£ а^шіззіЬіІііу о£ еуігїепсе іп а сгітіпаі ргосеегїіпд іп ^к^аіпе шііЬ 
іакіпд іпіо сопзігїегаііоп іЬе Еигореап Соигі о£ Н итап КідЬіз ргасіісе аге оиіііпегї. 
ТЬе сопсіизіоп із тагїе, іЬаі агітіззіЬііііу о£ еуігїепсе із доуегпегї £ігзі апгї £огетозі Ьу 
іЬе паііопаі іедізіаііоп апгї, аз а гиіе, іЬе паііопаі ^игїісіагу Ьогїіез рег£огт еуаіиа- 
ііоп о£ еуігїепсе іп а ргосеегїіпд. ТЬе іазк о£ іЬе Еигореап Соигі о£ Н итап КідЬіз 
із поі іо зоіуе ап іззие, £ог іпзіапсе, шЬеіЬег іЬе іезіітопу Ьу шііпеззез шеге гїиіу 
аііасЬегї іо іЬе сазе аз еуігїепсе, Ьиі іо £іпгї оиі, іо шЬісЬ ехіепі іЬе ргосеегїіпд шаз 
£аіг іп шЬоіе, іпсіигїіпд іЬе шау іп шЬісЬ іЬе еуігїепсе Ьаз Ьееп оЬіаіпегї.

Кеу шоггїз: сгітіпаі ргосеевіпд, ргооіпд, еоіііепсе, геіеоапсе о/ еоіііепсе, автіззіЬіІііу о/ 
еоівепсе, Еигореап Соигі о/ Нитап КідНіз, оіоіаііоп о/ гідНіз апв/геевотз о/регзоп.

удк 343.97(73) ■ КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ПІД ОХОРОНОЮ
Д.В. Каменський І КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ ТА США:

| ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

У статті розглянуто загальноправові передумови та юридичні підстави кри
мінальної відповідальності за протиправні дії з інформацією, що становить коме
рційну таємницю, в Україні та США. Критично досліджуються та порівню
ються ознаки відповідних кримінально-правових заборон, наводяться доречні 
приклади їх судового тлумачення. На підставі послідовного зіставлення зако
нодавчих, наукових та правозастосовних напрацювань щодо досліджуваного 
питання в обох державах автор пропонує узагальнювальні висновки щодо 
якості правовової охорони комерційної таємниці від злочинних посягань.

Ключові слова: комерційна таємниця, товари та послуги, відомості, розголо
шення, конфіденційність, кримінальна відповідальність.

Постановка проблеми. У  сучасних умовах ведення економічної діяль
ності питання захисту свого бізнесу від антиконкурентних посягань стає осо
бливо актуальним. Незважаючи на те, щ о рентабельність бізнесу знижується, 
кількість замовлень, а так само оборотні активи компаній скорочуються, га
рантування та правова охорона комерційної таємниці не втрачають свого 
важливого значення. А тому не можна не погодитися з О.О. Дудоровим у 
тому, що за умов жорсткої конкуренції захист торговельної марки і фірмово
го найменування як нематеріальних, але вельми цінних активів має для успі
ху в бізнесі не менше значення, ніж, наприклад, маркетинг, комунікації чи 
управління фінансами [1, с. 648]. Свого часу Б.В. Волженкін писав, що розви
ток вільного підприємництва та пов'язаної з ним конкуренції наполегливо 
потребує правового забезпечення захисту інформації, що має комерційну
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