
 
§§ Що потрібно зробити для 
впровадження дієвого 
e-Case ManageMent systeM для 
антикорупційних органів1

Електронна система управління кримінальними провадженнями 
(eCMS) покликана вирішити організаційні проблеми, які існують в процесі досудово-
го розслідування, зокрема, корупційних правопорушень, і таким чином зробити його 
більш повним, швидким та неупередженим. З метою належного впровадження системи 
потрібно створити нову та змінити чинну нормативно-правову базу України, оскіль-
ки вона не повною мірою забезпечує функціонування eCMS. З цією метою Верховній 
Раді України необхідно взяти до уваги ключові рекомендації дослідження:

1. eCMS для розслідування корупційних правопорушень має вводитись шляхом 
ухвалення закону, на підставі якого будуть внесені подальші зміни до норматив-
но-правових актів, які регулюють питання функціонування органів, де буде функці-
онувати система (НАБУ, САП, ВАКС), та кримінального процесуального законодав-
ства; 

2. Закон, яким вводитиметься eCMS, необхідно погодити з органами суддівсько-
го самоврядування (ВРП), щоб запровадження системи не сприймалось як 
неправомірне втручання в роботу суддів Вищого антикорупційного суду.

3. Необхідно внести зміни до Конституції України щодо порядку призначення Дирек-
тора НАБУ. Оскільки, держателем eCMS виступатиме саме НАБУ, визнання 
цього органу неконституційним може серйозно вплинути на функціонування сис-
теми.

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

4. Для повноцінного функціонування eCMS Кримінальний процесуальний кодекс 
України потребує незначних доповнень. Більшість необхідних змін пов’язані з 
процесом доказування (ст. 23 «Безпосередність дослідження доказів», ст. 104 «Про-
токол», ст. 105 «Додатки до протоколів», глава 6 «Повідомлення», ст. 358 «Досліджен-
ня документів»), поданням 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 прова-
дження (кримінальна справа) та право на ознайомлення з ними»).

5. Чинне законодавство дозволяє обробляти інформацію, яка містить державну таєм-
ницю, в інформаційно-телекомунікаційних системах, тому eCMS за наявності техніч-
ної можливості може містити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій. Однак, 
у процесі створення комплексної системи захисту інформації для роботи з держав-
ною таємницею в eCMS, варто звернути увагу на проблеми організаційного 
характеру.

6. У процесі внесення змін до кримінального процесуального законодавства, Верхов-
ній Раді України слід чітко визначити порядок доступу сторони захисту до мате-
ріалів кримінального провадження, які міститимуться в eCMS. Адже за умов доступу 
до таких матеріалів виключно зі спеціально-обладнаних приміщень в НАБУ, САП чи 
ВАКС може бути порушений принцип рівності перед законом і судом (ст. 10 КПК 
України). 

7. eCMS створюється для системи органів НАБУ, САП і ВАКС. Однак залишаєть-
ся відкритим питання формату розгляду матеріалів з eCMS у суді касаційної інстан-
ції. Рекомендується залучити до процесу розробки законодавчих змін та до роботи 
eCMS Верховний Суд (Третю судову палату Касаційного кримінального суду Верхов-
ного Суду).


