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ВСТУП

ВСТУП

Забезпечення рівного доступу до правосуддя є одним із принципів 

демократичної держави та ознакою верховенства права. Доступ до 

правосуддя включає не лише можливість звернутися до суду, але й 

забезпечення ефективного неупередженого судового захисту. 

Несправедливість, упередженість та дискримінацію при доступі до 

правосуддя найчастіше відчувають жінки, які є постраждалими від 

гендерно-обумовленого насильства, а також жінки, які належать до 

соціально маргіналізованих та вразливих груп, захистом прав яких 

займаються неурядові організації. ООН жінки у звіті за 2019 рік окремо 

приділяє увагу питанням захисту прав ромських жінок, жінок з інвалід-

ністю, представниць спільноти ЛБТІК та жінок, які живуть із ВІЛ. 

При цьому, одними з небагатьох груп жінок, проблеми яких досліджу-

ються і висвітлюються виключно неурядовими організаціями, є жінки, 

які живуть з наркозалежністю та ВІЛ-позитивні жінки. 

Моніторинг наркотичної ситуації на державному рівні здійснюється, 

але у звітах не приділяється увага стану наркозалежних жінок, в тому 

числі, не аналізуються показники, які б дозволили окремо оцінити 

проблеми жінок, які живуть з наркозалежністю. Державна служба 

статистики України також не здійснює збір статистичної інформації 

стосовно наркозалежних осіб, в тому числі, у таких кластерах, як охоро-

на здоров’я, доходи та умови життя, правосуддя та злочинність тощо. 

ВСТУП
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“Україна сьогодні посідає одне з перших місць серед країн європей-

ського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних осіб. 

За офіційними даними

При цьому, окрема інформація про кількість жінок серед загальної 

кількості ВІЛ-позитивних людей - відсутня.

Наркозалежні жінки та жінки, які живуть з ВІЛ є одними з тих соціаль-

них груп, які являються найбільш незахищеними, оскільки, їх ознаки -  

ВІЛ-статус та залежність від наркотиків, виправдовують перед суспіль-

ством дискримінацію у їх відношенні і допускають та виправдовують 

позбавлення їх права на здоров'я, свободу від насильства, права на 

правосуддя тощо.

ЗА ОФІЦІЙНИМИ ДАНИМИ

КОЖЕН СОТИЙ ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ У ВІЦІ ВІД 15 ДО 49 РОКІВ 
ІНФІКОВАНИЙ ВІЛ, ЩО Є ОДНИМ ІЗ НАЙВИЩИХ ПОКАЗНИКІВ СЕРЕД 
КРАЇН РЕГІОНУ”

2018 на початок року

244 000 в країні проживало ВІЛ-позитивних людей

ВСТУП
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МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

З інформації, отриманої неурядовими організаціями видно, що 75% 

опитаних наркозалежних жінок зазнавали порушення прав, стигми та 

дискримінації з боку “представників медичних працівників/соціальних 

працівників/Національної поліції”. 
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В свою чергу, “51% опитаних вказали на те, що не вважають за потрібне 

звертатись по допомогу до Національної поліції, а 35% респонденток 

побоюються, що можуть залишитись винними через те, що вжива-

ють наркотики. Лише 4% вказують на те, що отримали допомогу при 

зверненні до працівників Національної поліції. При цьому 41% жінок  

повідомили про випадки порушення їхніх прав працівниками полі-

ції.”.

За цими та іншими цифрами приховані реальні історії жінок - про 

відібрання дитини у матері в пологовому будинку, про фальсифікуван-

ня справ і підкидання наркотиків, про відмову у наданні медичної 

допомоги, відмови у працевлаштуванні та інші. 

Отримуючи і аналізуючи цю інформацію стало зрозуміло, що для 

оцінки реальної картини не вистачає даних, які містяться у судових 

справах. 

Важливо відслідковувати наскільки факти упередженого ставлення та 

51%

41%35%

4%

ВСТУП
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дискримінації відображені у судових рішеннях, з метою вжиття заходів 

для  покращення доступ жінок до правосуддя. 

В ході проведення моніторингу судової практики ми збирали і аналізу-

вали отриману інформацію, в тому числі, щоб зрозуміти чи мають жінки 

ефективний доступ до правосуддя, чи відчувають вони себе у безпеці, 

коли звертаються за допомогою і наскільки правоохоронна і судова 

система готові бути справедливими і неупередженими у відношенні 

до жінок, які живуть з наркозалежністю та ВІЛ-позитивних жінок.

ВСТУП
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МЕТОДОЛОГІЯ

МЕТОДОЛОГІЯ

Для  проведення моніторингу використовувалися можливості і техніч-

ні інструменти Єдиного державного реєстру судових рішень, який 

розміщений на порталі Судової влади України і  надає доступ до всіх 

рішень, які публікуються у відповідності до Закону України «Про доступ 

до судових рішень» та Порядку ведення Єдиного державного реєстру 

судових рішень.

Аналіз здійснювався за ключовими словами, враховуючи рекомен-

дації для пошуку у ЄДРСР:

 • підтримувальн* AND уродженк*

 • наркозал* AND уродженк*

 • метадон* AND уродженк*

 • бупренорф* AND уродженк*

 • замісн* AND уродженк*

 • наркозал* OR ВІЛ OR СНІД AND уродженк*

 • "ВІЛ" AND уродженк*

 • СНІД AND уродженк*

 • антиретровірусн* AND уродженк*

 • метадон*  OR бупренорф* OR ВІЛ OR підтрим* AND    уро-

дженк*

Задля уточнення пошуку, крім ключових слів було використано запо-

внення відповідних граф ЄДРСР з відміткою для пошуку по першій 

інстанції та по вироку, як формі судового рішення.
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ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ НАРКОЗАЛЕЖНИХ ТА 
ВІЛ ПОЗИТИВНИХ ЖІНОК У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ

ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ НАРКОЗАЛЕЖНИХ ТА ВІЛ ПОЗИ-
ТИВНИХ ЖІНОК У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ

Захист прав наркозалежних та ВІЛ позитивних жінок у рамках кримі-

нального провадження у переважній більшості випадків стосується 

кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів.

У рамках даної категорії справ жінки виступають у якості обвинуваче-

них і нерідко зазнають упереджень, дискримінації тощо. 

Проводячи аналіз кримінальних справ ми намагалися ідентифікувати 

портрет обвинуваченої особи, її сімейний статус, наявність дітей, мож-

ливі факти гендерно-обумовленого насильства чи інші випадки 

дискримінації тощо. 

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПРО КРИМІНАЛЬНІ СПРАВ, 
ЩО АНАЛІЗУВАЛИСЯ:

СЕРЕД ОТРИМАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ВИРОКІВ СКЛАЛА 2875 ,
З НИХ:

Враховуючи значну кількість значну кількість вироків судів першої 
інстанції, для проведення моніторингу нами було взято період

з 01.01.2019 по 31.12.2020

за 2019 рік 1517 вироків

за 2020 рік 1358 вироків
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ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ НАРКОЗАЛЕЖНИХ ТА 
ВІЛ ПОЗИТИВНИХ ЖІНОК У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ

Саме ці вироки покладені в у результати даного моніторингу.

Близько 80 % від загальної кількості проаналізованих справ стосується 

кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів і мають кваліфікацію за ст.309 КК 

України, а саме, незаконне придбання та зберігання наркотичних засо-

бів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. 

Якщо пригадати, що в Україні не існує передбаченого законом 

мінімального розміру наркотичних засобів, які зберігаються для влас-

ного використання, можна стверджувати, що держава не створює 

належних умов для таких програм, як програма ЗПТ та програма 

зниження шкоди.

Хоча впровадження таких програм вже тривалий час очікується від 

України і на міжнародному рівні. Так, Комітет ООН по економічним, 

соціальним та культурним правам у березні 2020 року рекомендував 

Україні “застосовувати послідовний підхід, що ґрунтується на правах 

людини, до споживачів наркотиків та розглянути можливість декримі-

налізації володіння наркотиками для особистого споживання”.
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ЖІНКИ - ОБВИНУВАЧЕНІ У ВЧИНЕНІ ЗЛОЧИНІВ

НАРКОЗАЛЕЖНІ ТА  ВІЛ-ПОЗИТИВНІ ЖІНКИ, ЯКИХ ПРИТЯГАЛИ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЛИ НА УТРИМАННІ НЕПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ

Відповідно до даних, які містяться у досліджених текстах вироків, 
серед жінок, які були притягнуті до відповідальності за статтею 309 
КК України

20,04 % наркозалежних жінок

43,01 % у 2019 році

37,87 % у 2020 році

7,72 % ВІЛ-позитивних жінок

ПРИ ЦЬОМУ, ВАРТО ЗАЗНАЧИТИ, ЩО ЖІНКИ У ПЕРЕВАЖНІЙ БІЛЬШОСТІ ВИПАДКІВ 
НА МОМЕНТ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ У СУДІ НЕ ПЕРЕБУВАЛИ У ШЛЮБІ, А ЗНАЧИТЬ 
САМОСТІЙНО ВИХОВУЮТЬ СВОЇХ ДІТЕЙ

ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ

20,67% у 2019 році

15,74% у 2020 році
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ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ НАРКОЗАЛЕЖНИХ ТА 
ВІЛ ПОЗИТИВНИХ ЖІНОК У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ
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СТОСОВНО РІВНЯ ОСВІТИ РЕЗУЛЬТАТИ МАЙЖЕ НЕЗМІННІ:

не мають освіти

середня, в тому числі, неповна

середньо-спеціальна, в тому числі, 
середньо-технічна та професійно технічна

інформація про здобуття освіти відсутня у 
вироку

вища, в тому числі, неповна або незакінчена

2019

3,35%

48,04%

22,90%

9,49%

16,75%

1,27%

46,80%

25,10%

11,48%

14,89%

2020

Варто відмітити, коли мова йде про розгляд кримінальних справ обви-

нуваченими у яких виступаю наркозалежні та ВІЛ позитивні особи, для 

суду важливе значення має ідентифікація перебування особи на ЗПТ 

та наявність у особи ВІЛ позитивного статусу, оскільки це може відно-

ситися до пом’якшувальних обставин.

В ході моніторингу, серед загальної маси засуджених за весь період 

моніторингу, зроблено вибірку по особам, які перебувають у програмі 

ЗПТ - 15 осіб, а це лише 3,62 % відповідно від загальної кількості вироків. 

При цьому, слід пам’ятати, що ЗПТ це довгострокове лікування, яке 

базується на застосуванні постійних доз замісних препаратів “у  комп-

лексному лікуванні  залежності від опіоїдів з метою стабілізації психіч-

ного стану хворого, зменшення медичних і соціальних наслідків вжи-

ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ НАРКОЗАЛЕЖНИХ ТА 
ВІЛ ПОЗИТИВНИХ ЖІНОК У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ
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вання незаконних  наркотиків”, а сам замісний препарат “поліпшує  

стан хворого, запобігає розвитку синдрому відміни,  зменшує потяг до 

нелегальних наркотиків,  створює можливість реабілітації і зменшує 

ймовірність ризикованої  поведінки”.

Окремо варто зупинитися на інформації про особу, перелік якої визна-

чено п.4 ч.2 ст. 374 КПК України, яка повинна міститися у вступній 

частині вироку, а саме, “місце народження і місце проживання, заняття, 

освіта, сімейний стан та інші відомості про особу обвинуваченого, що 

мають значення для справи”.

Досить часто у вироках відсутні навіть обов’язкові дані про обвинува-

чену особу, наприклад, вирок Малиновського районного суду м. Одеси, 

винесений 07.02.2020 у справі №521/977/20 взагалі містить дані лише 

про місце народження обвинуваченої, її громадянство та адресу 

проживання.

Натомість, деякі суди зазначають у вступній частині вироку інформа-

цію, яка не є суттєвою для винесення вироку, так,  при винесенні 

вироку 05.07.2019 у справі №444/1663/19 Жовківський районний суд 

Львівської області зазначає у вступній частині етнічне походження 

обвинуваченої “циганка”.

ЗНАЧНА КІЛЬКІСТЬ ВИРОКІВ ЗА ПРОАНАЛІЗОВАНИЙ ПЕРІОД

НЕ МІСТИТЬ ІНФОРМАЦІЮ ПРО СІМЕЙНИЙ СТАН 13,52%

ВІДСУТНЯ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 7,97%
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СЕРЕД ЗАСТОСОВАНИХ ДО ПРИЗНАЧЕННЯ МІР ПОКАРАННЯ, ОДНІЄЮ З НАЙБІЛЬШ
“ПОПУЛЯРНИХ”, ЯВЛЯЄТЬСЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ШТРАФУ

24,58% у 2019 році

36,17% у 2020 році

ПРИЗНАЧЕНЕ ПОКАРАННЯ І ОБСТАВИНИ, 
ЯКІ ПОМ’ЯКШУЮТЬ ПРИЗНАЧЕНЕ ПОКАРАННЯ

Це досить цікава тенденція, яка викликає певне занепокоєння, врахо-

вуючи незадовільний майновий стан жінок, які живуть з наркозалежні-

стю та жінок з ВІЛ позитивним статусом, а особливо жінок, які вдаються 

до скоєння злочинів. Даним моніторингом не досліджувалося питання 

стану виконання вироків і стягненню штрафів, але є серйозні сумніви в 

ефективності такої міри покарання та можливості скоєння інших 

злочинів.

На підтвердження останнього, свідчить і те, що деякі жінки опиняються 

на лаві підсудних у зв’язку із “вчинення злочинів внаслідок збігу тяжких 

особистих обставин через відсутність роботи і засобів для існування та 

лікування” або підсудна визнає, що скоїла крадіжку у зв’язку з “необхід-

ністю коштів, оскільки на той час вживала наркотичні речовини та 

потребувала кошти на їх придбання”.

Можливо варто переглянути підхід до призначення покарання, яке 

може бути явно несправедливим, і відійти від фінансової складової, 
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тим більше, що на підсудних покладають і відшкодування коштів, 

витрачених на проведення експертиз, а перейти до альтернативних 

варіантів покарання. 

До речі, Верховний Суд під час розгляду справи №716/1224/19 у своїй  

постанові від 13.08.2020 окремо зупинився на роз’ясненні терміну 

“явно несправедливе покарання” і нагадав практику ЄСПЛ по справам 

BAKLANOV V. RUSSIA (скарга 68443/01) та FRIZEN V. RUSSIA (скарга 

№58254/00) де “Європейський Суд з прав людини зазначив, що «досяг-

нення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства 

та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значи-

мим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотри-

мано принципу «законності» і воно не було свавільним». У справі 

«Ізмайлов проти Росії» (п.38 рішення від 16 жовтня 2008 року) Європей-

ський Суд вказав, що «для того, щоб втручання вважалося пропорцій-

ним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити 

«особистий надмірний тягар для особи».”

Альтернативами призначеного покарання у вигляді штрафу можуть 

стати інші види покарання, передбачені ст. 51 КК України, наприклад, 

громадські або виправні роботи, арешт, обмеження волі тощо. Не 

виключено, що саме такий підхід в поєднанні з обов’язком проходжен-

ня відповідних пробаційних програм, дозволить застосувати більш 

гуманний підхід у призначенні покарання.

До речі, саме таке рішення було прийнято Вінницьким міським судом 
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Вінницької області, який у вироці від 09.08.2019 у справі №127/6606/19 

прийнявши до уваги досудову доповідь складену відділом пробації  

призначив покарання із покладенням обов’язку на засуджену “пройти 

курс пробаційної програми «попередження вживання психоактивних 

речовин».

Піднімаючи питання пробації варто згадати, що пробаційні програми 

передбачають цілу низку заходів, спрямованих на корекцію соціальної 

поведінки або її окремих проявів та формування змін особистості. 

Питання пробації регулюються Законом України “Про пробацію”.

Перелік обставин, які пом’якшують призначене покарання визначено 

ст. 69 КК України. Серед них міститься така обставина, як “вчинення 

кримінального правопорушення внаслідок збігу тяжких особистих, 

сімейних чи інших обставин”, а сам перелік не є закритим і передбаче-

но, що суд, призначаючи покарання, може визнати пом’якшувальними 

й інші обставини.

Під час винесення вироку суди, виділяють у мотивувальній частині 

окремим блоком пом’якшувальні обставини. Серед них, як правило 

“щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину”. 

Позитивним прикладом врахування обставини “стан здоров’я”, яка 

прямо не передбачена КК України, є вирок Бориспільського міськра-

йонного суду Київської області від 08.11.2019 у справі №761/28897/18 в 

мотивувальній частині якого зазначено, що “судом враховується, що, як 
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вбачається із медичних довідок, наявних у матеріалах кримінального 

провадження, ОСОБА_1 має серйозні проблеми зі здоров`ям, що зокре-

ма, в останньої сахарний діабет 2 типу (стадія субкомпенсації), діабетич-

на периферична полінейропатія, гіпертонічна хвороба ІІ ст., 1-2 ступінь, 

гіпертрофія лівого шлуночка по ЕХОКС, метаболічна кардіоміопатія, це 

ребро-астенічний синдром, гіперплазія лівого наднирника,хронічне 

захворювання нирок ІV стадії, діабетична нефропатія 4 ст., у зв`язку з 

таким її станом здоров`я вона постійно вживає велику кількість ліків, 

періодично проходить медичне обстеження та курс стаціонарного 

лікування.”.

Не менш цікавий перелік обставин, які досліджуються Комсомоль-

ський міський суд Полтавської області у вироці від 30.01.2019 у справі 

№534/1612/17, серед яких зазначаються “позитивні характеристики за 

місцем проживання та роботи ;відсутність судимостей; стать та вік обви-

нуваченої , стан здоров’я обвинуваченої , яка страждає на хронічне 

захворювання і перебуває на диспансерному обліку у лікаря інфекціо-

ніста; наявність у обвинуваченої на утриманні матері похилого віку 

;відсутність тяжких наслідків та поведінку обвинуваченої після скоєних 

правопорушень.”.

В свою чергу, у справі №524/8467/19, яка була розглянута 09.01.2020 

Автозаводським районним суд м. Кременчука Полтавської області 

було зазначено таку ознаку, як “стан здоров’я”, але з формулювання не 

зрозуміло до яких обставин вона була віднесена “При призначенні 

покарання обвинуваченій, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого 
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злочину, особистість обвинуваченої, яка задовільно характеризується 

за місцем проживання, стан здоров`я обвинуваченої , яка на обліку у 

лікаря психіатра та нарколога не перебуває, обставини, які пом`

якшують і обтяжують покарання.”.

Участь наркозалежних жінок у програмі ЗПТ є важливим кроком для їх 

соціальної стабілізації і ії варто оцінювати, як пом’якшувальну обстави-

ну, але у судових рішеннях ця підстава врахована, як пом’якшувальна 

лише у 0,24% вироків.

Хоча слід зауважити, що приклади врахування лікування від наркоза-

лежності в якості такої, що пом’якшує покарання все ж таки є. 

Так, в мотивувальній частині вироку Сєвєродонецького міського суду 

Луганської області від 29.08.2019 у справі №428/8735/19, яким затвер-

джено угоду про визнання винуватості, зазначено, що “Сторони досяг-

ли відповідних домовленостей, погоджуючись на призначення обвину-

ваченій ОСОБА_2 покарання, з урахуванням обставин, що пом`якшу-

ють покарання обвинуваченої, зокрема того, що обвинувачена вчини-

ла злочин внаслідок збігу тяжких матеріальних та інших обставин 

ОСОБА_2 , які полягають у вчиненні злочину під впливом складних 

житлових та життєвих умов - відсутності матеріального доходу необхід-

ного для забезпечення свого існування, проходячи при цьому лікування 

від наркотичної залежності, маючи статус внутрішньо переміщеної 

особи відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб, активно сприяла розкриттю злочину, 
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визнала свою вину у повному обсязі, щиро розкаялась в інкримінова-

ному їй злочині, зокрема: за ч. 2 ст. 307 КК України, з застосуванням ст. 69 

КК України, у вид позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації 

майна, зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на 

підставі ст. 75 КК України, тобто зі встановленням іспитового строку.”.

Ситуація з ВІЛ-позитивними жінками не краща і також залишається 

критичною, адже наявність ВІЛ-статусу, як пом’якшувальна обставина 

була врахована судами лише у 15,62% вироків де міститься інформація 

про жінок, які мають ВІЛ-статус.

Позитивним прикладом врахування наявності ВІЛ статусу є вирок 

Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетров-

ської області від 12.03.2020 у справі №209/2940/18 в мотивувальній 

частині якого зазначено, що “Як обставини, що пом`якшують покаран-

ня обвинуваченої у відповідності до ст. 66 КК України, це визнання нею 

своєї провини, щире каяття, наявність хронічних захворювань- ВІЛ 

СНІД, гепатит С.”. 

У вироку Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропе-

тровської області від 25.11.2019 у справі №211/6320/19 зазначено ВІЛ 

статус, як пом’якшувальну обставину, але з тексту мотивувальної части-

ни видно, що суд питання стану здоров’я підсудної окремо не дослі-

джував і використав інформацію з іншого вироку відносно цієї ж особи 

- “Пом`якшуючою обставиною є визнання вини та щире каяття, наяв-

ність захворювання обвинуваченої - ВІЛ, що вбачається з вироку 
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Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу від 08.02.2017 р….”.

З іншого боку, у 50% вироках наявність ВІЛ статусу у підсудних, як 

пом’якшувальна обставина врахована не була і це може свідчити про 

те, що суди не враховують особливості прийому АРВ (антиретровірус-

ної терапії), яка призначена для сповільнення розвитку вірусу імуноде-

фіциту в організмі людини.

ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ДОКАЗІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ 
ДОСЛІДЖЕННЮ, ТА ПОРЯДКУ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ.

Частиною 3 ст.349 КПК України передбачено, що “суд має право, якщо 

проти цього не заперечують учасники судового провадження, визнати 

недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не 

оспорюються. При цьому суд з’ясовує, чи правильно розуміють зазна-

чені особи зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх 

позиції, а також роз’яснює їм, що у такому випадку вони будуть позбав-

лені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку”.

Ці положення дають змогу спростити проведення судового розгляду та 

не затягувати процес дослідження доказів щодо обставин які не оспо-

рюються, але на практиці призводить до недосліження критеріїв допу-

стимості доказів в тому числі і питання законності процедур отримання 

таких доказів. 
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Як правило, з’ясування судом правильності розуміння сторонами 

неможливості в подальшому оскаржити в апеляційному суді обстави-

ни, які не були досліджені судом під час судового розгляду, зводиться 

до цитування положень відповідної статті КПК України.

В ході моніторингу було встановлено, що з загальної кількості винесе-

них вироків, у порядку спрощеного провадження було винесено 

47,34% всіх вироків.

При цьому, переважна частина вироків містить формальне формулю-

вання розуміння сторонами наслідків такого розгляду і, як правило, 

просто містить посилання на відповідні статті КПК України.

Непоодинокі і вироки в яких повністю відсутній опис процедури вилу-

чення наркотичного засобу, який був придбаний підсудною, напри-

клад, у вироці Солом'янського районного суду м. Києва 30.01.2019 у 

справі №760/22544/18 описуються обставини за яких особа замовила і 

отримала наркотичний засіб після чого одразу розкаялася у вчинено-

му. Жодних даних з приводу того, як, де, коли, ким і при яких обстави-

нах дана особа була затримана з подальшим вилученням у неї нарко-

тичного засобу у тексті вироку не міститься.

Інший приклад розгляду справи (вирок Жовтневого районного суду м. 

Запоріжжя від 24.09.2019 у справі №331/3365/19) в порядку спрощеного 

провадження, коли підсудна придбавши наркотичний засіб, заховала 

його “до своєї верхньої спідньої білизни” і в подальшому, перебуваючи 
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на вулиці, була зупинена співробітниками поліції, які “під час огляду 

вищевказаної ділянки місцевості, виявили та вилучили полімерний 

згорток, в якому знаходилась кристалічна речовина білого кольору, яка 

містила у своєму складі наркотичний засіб”. Слід зазначити, що під час 

допиту у судовому засіданні, підсудна пояснила, що “ії зупинили праців-

ники поліції, які в ході огляду виявили у неї вищевказаний наркотичний 

засіб”, натомість, суд “визнав недоцільним дослідження в судовому 

засіданні доказів, щодо фактичних обставин справи, які ніким з учасни-

ків судового провадження не оспорюються, обмежившись допитом 

обвинуваченої, дослідженням висновку експерта, документів, що 

підтверджують наявність речових доказів та матеріалів судового прова-

дження, які характеризують особу обвинуваченого” і не дослідив як 

саме все ж таки були вилучені у підсудної наркотичні засоби і чи не 

були порушені при такому вилученні її права, а самі докази є належни-

ми і допустимими.

ПИТАННЯ ПРАВОМІРНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ 
ПЕРЕВІРКИ ТА ОСОБИСТОГО ОБШУКУ.

Статтею 34 Закону України “Про національну поліцію” визначено, що  

поверхнева перевірка, як превентивний поліцейський захід є здійс-

ненням візуального огляду особи, проведенням по поверхні вбрання 

особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом 

речі або транспортного засобу. Поліцейський для здійснення поверх-

невої перевірки особи може зупиняти осіб та/або оглядати їх, якщо 

існує достатньо підстав вважати, що особа має при собі річ, обіг якої 
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заборонено чи обмежено або яка становить загрозу життю чи 

здоров’ю такої особи або інших осіб.

Незважаючи на чіткі норми, які визначають порядок проведення 

поверхневої перевірки, в деяких вироках міститься опис її проведення 

та місць в яких виявлено наркотичні речовини, що дає підстави вважа-

ти, що фактично здійснювалася не поверхнева перевірка, а обшук 

затриманої особи, хоча отримані в ході “поверхневої перевірки” докази 

були прийняті судом, як належні та допустимі.

Так, у вироці Святошинського районного суду м. Києва по справі 

759/21/20 зазначено, що обвинувачена “була викрита працівниками 

поліції, які під час проведення поверхневого огляду, в період часу з 17:22 

години до 17:40 годину, за добровільною згодою останньої, виявили та 

вилучили з бюстгальтера в який була одягнена ОСОБА_2 чорний поліе-

тиленовий згорток в середині якого знаходилась кристалоподібна 

речовина білого кольору - метадон. Маса метадону (фенадону) у речо-

вині становить 0,178 г.”.

Під час розгляду справи №214/8920/19 Саксаганським районним судом 

м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у мотивувальній частині 

вироку відображена інформація, що обвинувачена знайшла шприц, 

поклала його під спідню білизну звідки він і був вилучений слідчим в 

присутності понятих. При цьому, в переліку письмових доказів, які 

зібрані стороною обвинувачення в період досудового розслідування 

протокол, яким оформлена вищевказана процесуальна дія відсутній.
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В свою чергу, питання проведення обшуку (особистого обшуку) особи 

врегульовано окремими нормами КПК України, при цьому, обшук 

особи під час проведення огляду місця події взагалі не передбачено, 

оскільки, він не являється окремою слідчою дією.

Слід зазначити, що у кількох вироках судами були встановлені істотні 

порушення вимог кримінального процесуального закону і докази, 

отримані в ході досудового розслідування були визнані недопустими-

ми, зокрема Обухівській районний суд Київської області у вироці від 

26.12.2019 у справі №372/3759/18 визнав недопустимим доказом прото-

кол огляду місця події та зазначив, що “у відповідності до ст.237 ч.1 КПК 

України, підставою для проведення огляду місця події слугує інформа-

ція про вчинення злочину, зафіксована у певній процесуальній формі. 

Без наявності такої інформації проведення огляду місця події не допус-

кається”.

При цьому, в інших випадках, суди аналізують обставини справи, але 

не приймають до уваги підстави для визнання доказів недопустимими. 

Зокрема, Хортицький районний суд міста Запоріжжя розглянувши 

02.07.2019 кримінальну справу №337/2185/19 суд не дослідив протокол 

огляду місця події, протокол затримання особи, не з’ясував місце 

фактичного затримання особи та місце вилучення наркотичної речо-

вини, натомість, розглянув справу у спрощеному провадженні, що 

призвело до дуже дивного формулювання у мотивувальній частині, що 

“... ОСОБА_1 , маючи умисел на незаконне придбання та зберігання 

наркотичних засобів, без мети збуту, знаходячись біля 8-го під'їзду 
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будинку АДРЕСА_3 шляхом привласнення знайденого незаконно 

придбала 9 полімерних згортків із речовиною схожою на наркотичні 

засоби, які знаходились у прозорому полімерному пакеті з під цигарок, 

який ОСОБА_1 поклала собі у сумку та стала незаконно зберігати при 

собі, без мети збуту. 

Далі незаконні дії ОСОБА_1 були помічені співробітниками поліції, які 

зупинили її на місці злочину та при особистому огляді в приміщенні 

Хортицького ВП по вул. Лахтінська, буд.№10 в м. Запоріжжя 02 квітня 2019 

року о 15:12 годині у сумці ОСОБА_1 виявили та вилучили 9 згортків із 

наркотичним засобом, обіг якого обмежено «метадон»”. 

В свою чергу, Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області 

під час розгляду справи №176/1274/18, в якій обвинувачена повністю 

не визнала свою вину, не врахував вимоги кримінального процесуаль-

ного закону до отримання доказів і прийняв, в якості належних та допу-

стимих доказів письмову заяву про добровільну видачу обвинуваче-

ною медичного шприца з наркотичною речовиною та протоколу 

огляду. При цьому, судом не була надана оцінка того, що обвинувачена 

на момент проведення огляду вже була затримана, оскільки, працівни-

ки поліції відвезли її до приміщення поліцейської станції в якій і вилу-

чили наркотичні речовини в присутності понятих.

УГОДА МІЖ ПРОКУРОРОМ ТА ОБВИНУВАЧЕНИМ ПРО 
ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ.
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Положеннями чинного кримінального процесуального законодавства 

України визначено, що угода про визнання винуватості може бути 

укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваче-

ного, а при вирішенні питання стосовно укладання такої угоди, проку-

рор зобов’язаний враховувати певні обставини. 

В угоді про визнання винуватості, поміж інших обставин, обов’язково 

зазначається беззастережне визнання обвинуваченим своєї винувато-

сті при цьому, розгляд угоди та її затвердження здійснюється судом. 

Для винесення вироку на підставі угоди, суд перевіряє вимоги ст.472 

КПК України щодо змісту угоди, встановлює обставини, які можуть 

стати підставою відмови у затвердженні угоди, з’ясовує в обвинуваче-

ного, чи цілком він розуміє, що він має право на судовий розгляд, під 

час якого прокурор зобов’язаний довести кожну обставину щодо 

кримінального правопорушення тощо.

Натомість, перевірка обставин, які передували прийняттю рішення 

про укладення угоди про визнання винуватості є абсолютним обов’яз-

ком прокурора і в подальшому, суд не здійснює їх окремого досліджен-

ня.

Загалом, укладання угод про визнання винуватості має ряд переваг як 

для обвинуваченого так і для сторони обвинувачення. Обвинувачений 

може уникнути відсутності невизначеності щодо призначеного пока-

рання у суді, а сторона обвинувачення має змогу зменшити наванта-
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ження під час підтримання державного обвинувачення в суді і змен-

шити кількість подальших апеляцій.

Статтею 472 КПК України передбачено, що в угоді про визнання вину-

ватості, крім іншого, зазначаються формулювання підозри чи обвину-

вачення та його правова кваліфікація з зазначенням відповідної статті 

кримінального кодексу та істотні для відповідного кримінального 

провадження обставини. 

При цьому, обов’язок встановлення відповідності правової кваліфікації 

кримінального правопорушення викладеним в угоді про визнання 

винуватості фактичним обставинам вчинення кримінального правопо-

рушення покладається саме на суд. 

Слід зауважити, що одним з проблемних питань, які виникають при 

розгляді судами угод про визнання винуватості є те, що у випадках, 

коли угоди досягнуто під час досудового розслідування, до суду 

направляється лише обвинувальний акт з підписаною сторонами 

угодою без матеріалів кримінального провадження, що унеможлив-

лює дослідження судом цих матеріалів. 

Дійсно, такий підхід ускладнює перевірку правильності правової квалі-

фікації, але вирок на підставі угоди повинен відповідати нормам, визна-

ченим ст. 475 КПК України. Так, мотивувальна частина вироку  має місти-

ти в собі: “формулювання обвинувачення та статті (частини статті) 

закону України про кримінальну відповідальність, яка передбачає 
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кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачувалася 

особа; відомості про укладену угоду, її реквізити, зміст та визначена 

міра покарання; мотиви, з яких суд виходив при вирішенні питання про 

відповідність угоди вимогам цього Кодексу та закону і ухваленні вироку, 

та положення закону, якими він керувався.”.

Загалом, суди дотримуються форми вироку на підставі угоди, хоча є 

випадки занадто стислого формулювання обвинувачення у мотиву-

вальній частині, наприклад, Зарічний районний суд м. Суми у справі № 

591/8224/19, визнав достатнім зазначити у мотивувальній частині 

максимально скорочені відомості: “ОСОБА_1 08 листопада 2019 року 

незаконно придбала та зберігала без мети збуту наркотичний засіб 

«метадон» вагою 0,1686 г, який було вилучено в цей же день в районі буд. 

11 АДРЕСА_2 . Суми працівниками поліції.

Суду надано угоду про визнання винуватості, укладену 24 грудня 2019 

року між ОСОБА_1 в присутності захисника Кубанової А.М. та прокуро-

ром Ткаченко Р.А., згідно умов якої, обвинувачена визнає себе винува-

тою в обсязі обвинувачення, а сторони погоджуються на призначення їй 

покарання за ч. 1 ст. 309 КК України у виді штрафу в розмірі 1020 гривень.

Обвинувачена, захисник та прокурор в судовому засіданні підтримали 

укладену угоду, її умови, просили її затвердити та ухвалити вирок на 

підставі угоди, а також підтвердили, що їм роз'яснено наслідки укладен-

ня угоди та винесення рішення в зв`язку з цим”.
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Такий підхід викликає певне занепокоєння, оскільки, ставить під 

сумнів ретельну перевірку правової кваліфікації вчиненого правопору-

шення та підстав для затвердження угоди.
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ВИСНОВКИ

ВИСНОВКИ

Коли ми говоримо про право на ефективний доступ до правосуддя, то 

розуміємо, що мова йде про одне з основних прав і його невід’ємною 

частиною, поміж інших, являється недопущення дискримінації по 

відношенню до жінок. 

“Воно є фундаментальним елементом верховенства права та доброго 

управління, разом із незалежністю, безсторонністю, цілісністю та дові-

рою до правосуддя, боротьбою проти безкарності та корупції і рівної 

участі жінок в судочинстві та інших механізмах імплементації права”

При цьому, Комітет ООН з ліквідації дискримінації виділяє шість взає-

мопов’язаних між собою компонентів, які і гарантують жінкам доступ 

до правосуддя - це “можливість захисту в судовому порядку, наявність, 

доступність, добра якість, підзвітність судової системи та надання засо-

бів жертвам порушень – є необхідними для забезпечення доступу до 

правосуддя”.

Натомість, аналізуючи цифри та інформацію, які були отримані під час 

моніторингу, можна говорити про те, що жінки, які живуть з наркоза-

лежністю та та ВІЛ-позитивні жінки  позбавлені належного доступу до 

правосуддя. Зокрема, про це свідчить те, що лише 58,57% жінок отри-

мали правову допомогу адвокатів. 

Окреме занепокоєння викликають порушення, які вчиняються під час 
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проведення поверхневого огляду та не прийняття до уваги цих обста-

вин судом.

Також слід відмітити неналежне дослідження питань, що стосуються 

стану здоров’я жінок, які притягуються до кримінальної відповідально-

сті, мінімальне відображення інформації про працевлаштування, наяв-

ність інших осіб на утриманні, перебування їх на програмі ЗПТ, 

прийняття АРТ терапії, що призводить до не врахування цих обставин, 

як пом’якшуючих.

Не виключено, що однією з причин такої ситуації є негативне ставлен-

ня суспільства до жінок, які живуть з наркозалежністю та ВІЛ-позитив-

них жінок, оскільки, існуючі стереотипи заважають багатьом з нас 

бачити в них людей, які потребують допомоги і захисту, а не покидьків, 

які заважають спокійно жити.

Та це не може бути виправданням, а тим більше, виправданням в ситу-

ації, коли вирішується доля жінки, яка вже перебуває в більш складних 

умовах в порівнянні з іншими і саме від системи правосуддя залежить, 

як складеться її подальше життя і життя її родини.
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Такий підхід викликає певне занепокоєння, оскільки, ставить під 

сумнів ретельну перевірку правової кваліфікації вчиненого правопору-

шення та підстав для затвердження угоди.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОКУРОРІВ:

впровадити програму підвищення кваліфікації для прокурорів, які 

здійснюють процесуальне керівництво у справах про незаконний обіг 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, приділив-

ши увагу питанням стигми та дискримінації жінок, які живуть з нарко-

залежністю та ВІЛ-позитивних жінок та їх особливим потребам, зокре-

ма, питанням перебування на програмі ЗПТ, прийому АРТ-терапії тощо; 

правомірності проведення процедур вилучення наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів; перевірці допустимість та 

належності доказів, які зібрані під час досудового розслідування і 

покладені в основу обвинувального акту або угоди про визнання вину-

ватості

ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ:

проводити регулярне навчання та підвищення кваліфікації праців-

ників патрульної поліції стосовно підстав та правил проведення 

поверхневої перевірки і огляду та наслідки вчинення незаконних дій 

під час їх проведення

розробити відповідні програми підвищення кваліфікації слідчих та 

дізнавачів стосовно розслідування кримінальних правопорушень та 

проступків, скоєних жінками, які живіть з наркозалежністю та ВІЛ-по-

зитивними жінками з урахуванням особливих потреб представниць 
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цих вразливих груп, зокрема, питання перебування на програмі ЗПТ, 

прийом АРТ-терапії тощо

НАЦІОНАЛЬНІЙ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ:

розробити окремий навчальний курс для адвокатів України в 

якому буде приділена увага правомірності проведення процедур 

вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, 

процедур затримання особи та використання виявлених порушень 

для закриття кримінального провадження або отримання виправду-

вального вироку; застосування ч.4 ст.309 КК України для звільнення від 

кримінальної відповідальності особи у зв’язку з добровільним звер-

ненням до лікувального закладу і початком лікування від наркоманії; 

поданню заяв до Державного бюро розслідувань, в разі виявлення 

порушень прав жінок, які живуть із наркозалежністю та ВІЛ-позитив-

них жінок під час досудового розслідування, вчинених працівниками 

правоохоронних органів

ГРОМАДСЬКМИ ОРГАНІЗАЦІЯМ:

проводити постійні інформаційні заходи для представників право-

охоронних органів з питань, пов’язаних з вживанням наркотиків, 

ВІЛ-інфекцією з метою подолання стигми та бар’єрів із залученням до 

таких заходів  жінок, які живуть з наркозалежністю та ВІЛ-позитивних 

жінок
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фіксувати ситуації порушення прав жінок, які живуть із наркоза-

лежністю та ВІЛ-позитивних жінок у доступі до правосуддя 

подавати отриману інформацію Офісу Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини для проведення перевірок та залучати до 

надання професійної правничої допомоги постраждалим адвокатів, в 

тому числі, адвокатів системи безоплатної правової допомоги.


