
1 Рекомендації ґрунтуються на висновках дослідження «Правові аспекти введення електронної системи управління кримінальними провадженнями 
(e-Case Management System) у кримінальний процес щодо корупційних правопорушень».

§§ ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ДІЄВОГО E-CASE MANAGEMENT SYSTEM ДЛЯ 
АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ1

- зміни до Кримінального процесуального кодексу України, а саме до положень, 
які стосуються процесу доказування (ст. 23 «Безпосередність дослідження 

доказів», ст. 104 «Протокол», ст. 105 «Додатки до протоколів», глава 6 
«Повідомлення», ст. 358 «Дослідження документів»), подання матеріалів, 

скарг, заяв, клопотань та інших передбачених законом процесуальних 
документів та ознайомленням з матеріалами кримінального провадження 

в суді (ст. 35 «Автоматизована система документообігу суду», ст. 221 
«Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його 

завершення», ст. 290 «Відкриття матеріалів іншій стороні», ст. 317 
«Матеріали кримінального провадження (кримінальна справа) та 

право на ознайомлення з ними»).

- зміни до нормативно-правових актів, які регулюють питання 
функціонування інституцій-бенефіціарів (НАБУ, САП, ВАКС).

система eCMS створюється для потреб НАБУ, САП і ВАКС. 
Однак залишається відкритим питання формату розгляду 

матеріалів з eCMS у суді касаційної інстанції.

1. Розробити проект 
Закону, який включав би 
такі положення:

оскільки судді ВАКС будуть користуватись цією системою, потрібно 
погодити цей Закон з ВРП з метою уникнення зловживань на темі 

неправомірного втручання в роботу суддів.

3. Погодити Закон з 
органами суддівського 
врядування (ВРП):

чинне законодавство дозволяє обробляти інформацію, яка містить 
державну таємницю, в інформаційно-телекомунікаційних системах. 

Ця проблема носить виключно організаційний характер.

5. Вирішити проблеми 
роботи з державною 
таємницею в eCMS: 

2. Залучити до процесу 
розробки проекту Закону та 
до роботи eCMS Верховний 
Суд (Третю судову палату 
Касаційного кримінального 
суду Верховного Суду): 

чинна концепція eCMS передбачає доступ до таких матеріалів 
лише з приміщення НАБУ, САП чи ВАКС, що порушує принцип 

рівності перед законом і судом (ст. 10 КПК України).

4. Визначити чіткий порядок 
доступу сторони захисту до 
матеріалів кримінального 
провадження, які 
міститимуться в eCMS: 

визнання цього органу неконституційним може серйозно вплинути 
на функціонування eCMS.

6. Внести зміни до Конституції 
України щодо порядку 
призначення Директора 
НАБУ: 

Публікація видана в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого 
суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні. Думки та позиції викладені у цій публікації є позицією автора та не обов’язково 
відображають позицію Посольства Швеції в Україні, Міжнародного фонду «Відродження» та Ініціативи відкритого суспільства для Європи (OSIFE).


