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11.1. Поняття, завдання та значення 
досудового розслідування 

 
 

Досудове розслідування є окремою стадією кримінального 

процесу. Стадія називається досудовим розслідуванням, тому що 

передує провадженню в суді першої інстанції, яке відбувається 
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під час розгляду кримінального провадження в суді. Крім того, 

варто зазначити, що суд, досліджуючи докази, безпосередньо, 

може бути і незгідний з висновками слідчого, прокурора зробле-

ними за результатами проведення ними досудового розслідуван-

ня та ухвалити якісно нове процесуальне рішення.  

Для стадії досудового розслідування, як відносно відок- 

ремленої частини, кримінального процесу, зі своїми завданнями, 

специфічною процесуальною формою, колом учасників прита-

манні певні ознаки: 
– суворе нормативне регулювання кримінальної проце- 

суальної діяльності; 

– здійснення діяльності спеціально уповноваженими 

субʼєктами; 

– має обмежене коло засобів доказування; 

– пізнання має ретроспективний характер; 

– встановлення обставин учинення кримінального право-

порушення часто відбувається в умовах протидії з боку заінтере-

сованих учасників досудового розслідування. 

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК досудове розслідування – 

це стадія кримінального провадження, яка починається з моме-
нту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закрит-
тям кримінального провадження або направленням до суду об-
винувального акта, клопотання про застосування примусових 
заходів медичного або виховного характеру, клопотання про 
звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

Завдання цієї стадії випливають із завдань кримінального 

провадження, передбачених ст. 2 КПК. У процесі досудового 

розслідування вирішуються питання, що стосуються швидкого, 

повного та неупередженого встановлення всіх обставин, що  

мають значення для кримінального провадження, викриттю вин-

них і невідворотності відповідальності та покарання щодо них, 

забезпечення правильного застосування закону, недопущення 

притягнення до відповідальності невинуватих, відшкодування 

заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди, виховання 

у  громадян необхідності дотримання вимог закону. 
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Вимога швидкості полягає в тому, що винний у вчиненні 

кримінального правопорушення та всі обставини його учинення 

повинні бути зʼясовані в найкоротший термін від моменту учи-

нення самого кримінального правопорушення. 

Невідворотність відповідальності та покарання вимагає, 

щоб жодне кримінальне правопорушення не залишилося не роз-

критим. Реалізація цієї вимоги має велике значення для практики 

досудового розслідування. 

Швидкість, повнота та неупередженість дослідження об-

ставин кримінального провадження мають забезпечити викриття 

винних у вчиненні кримінального правопорушення і не допусти-

ти притягнення до кримінальної відповідальності невинуватих. 

Швидкість розслідування дає змогу своєчасно виявити, закріпи-

ти і дослідити докази у кримінальному провадженні. 

Забезпечення відшкодування заподіяної кримінальним 

правопорушенням шкоди вимагає від слідчого, прокурора вжити 

своєчасних і реальних заходів щодо виявлення майна та повер-

нення його законному власнику. 

Кримінальне процесуальне судочинство загалом, і прове-

дення досудового розслідування, зокрема, має сприяти вихован-

ню громадян у дусі дотримання Конституції України та інших 

законів.  

Отже, досудове розслідування – процесуальна діяльність 
органів досудового розслідування, ґрунтується на кримінальному 
процесуальному законі та здійснювана під наглядом прокурора 
і  суду щодо виявлення, збирання, закріплення і попереднього 
дослідження доказів, всебічне, повне й об'єктивне дослідження 
обставин кримінального провадження з метою розкриття кри-
мінального правопорушення, викриття винних осіб і вирішення 
інших завдань, покладених законом на досудове розслідування. 

Кримінальне процесуальне значення стадії досудового 

розслідування виявляється в тому, що: 

– тільки після закінчення досудового розслідування 

є  можливим ефективний розгляд матеріалів кримінального про-

вадження в суді; 

– на стадії досудового розслідування встановлюються 

межі судового розгляду. 
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Кожній стадії кримінального процесу властивий специфі-

чний комплекс завдань, що підлягає вирішенню, специфічна 

процесуальна форма та коло субʼєктів. Через це кожна стадія 

може складатися з певних етапів, у процесі проходження яких 

вирішується її завдання. Проаналізувавши норми Розділу ІІІ 

КПК, можна зробити висновок, що стадія досудового розсліду-

вання, своєю чергою, складається з трьох етапів (частин): 

– початковий (з моменту внесення відомостей до Єдино-

го реєстру досудових розслідувань або, як виняток, – отримання 

уповноваженими органами інформації про вчинене кримінальне 

правопорушення (під час огляду місця події тощо – ч. 3 ст. 214 

КПК) – характеризується невідкладними процесуальними діями 

і  рішеннями для встановлення особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення, виявлення і закріплення слідів останнього;  

– з моменту повідомлення особі про підозру починається 

наступний (подальший) етап досудового розслідування, який 

завершується згрупуванням такої сукупності доказів, що вказує 

на можливість прийняття одного з рішень стадії досудового роз-

слідування;  

– завершальний етап – розпочинається з надання доступу 

до матеріалів досудового розслідування, відкриття матеріалів 

сторонами кримінального провадження і закінчується складан-

ням підсумкового рішення органом досудового розслідування. 

 
 

11.2. Форми досудового розслідування 
 
 

Досудове розслідування складається зі слідчих (розшуко-

вих) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на 

зʼясування обставин кримінального провадження, збирання і 

перевірку доказів, викриття винних осіб. Характер цих дій, їх 

послідовність залежить від обставин і особливостей конкретного 

кримінального провадження. 

Досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудо-

вого розслідування одноособово або слідчою групою. 



- 7 - 

Органами досудового розслідування (органами, що здійс-

нюють дізнання і досудове слідство) є слідчі підрозділи: 

1) Національної поліції; 

2) органів безпеки; 

3) органів, що здійснюють контроль за додержанням пода-

ткового законодавства; 

4) Національного антикорупційного бюро України; 

5) Державного бюро розслідувань. 

Орган досудового розслідування зобовʼязаний застосову-

вати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефектив-

ності досудового розслідування. 

Організація належної роботи (швидкої, всебічної та неупе-

редженої) з проведення досудового розслідування покладається 

на начальника органу досудового розслідування. 

Прокурор бере участь у проведенні досудового розсліду-

вання шляхом здійснення нагляду за додержанням законів під 

час проведення досудового розслідування у формі процесуаль-

ного керівництва досудовим розслідуванням.  

Досудове розслідування здійснюється згідно з вимогами 

ст. 215 КПК у двох формах: 

– дізнання – форма досудового розслідування, в якій 

здійснюється розслідування кримінальних проступків; 

– досудове слідство – форма досудового розслідування, в 

якій здійснюється розслідування злочинів. 

Кримінальні проступки – це закріплені в законі України 

про кримінальні проступки діяння, за які не встановлене позбав-

лення волі і які не тягнуть за собою утворення для засудженого 

стану судимості. 

Доцільно зауважити, що під час досудового розслідування 

кримінальних проступків у встановлених законом випадках пов-

новаження слідчого органу досудового розслідування можуть 

здійснюватися співробітниками інших підрозділів органів внут-

рішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль 

за додержанням податкового законодавства.  

Під час провадження дізнання не допускається застосу-

вання запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту, застави 

або тримання під вартою. 
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Для досудового розслідування кримінальних проступків 

дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені 

КПК, окрім негласних слідчих (розшукових) дій. 

Закінчення досудового розслідування кримінальних про-

ступків здійснюється згідно зі загальними правилами, перед- 

баченими КПК, з урахуванням особливостей, передбачених 

ст.  301 КПК.  

Згідно з ч. 2 ст. 301 КПК слідчий зобов'язаний у найкоро-
тший строк, але не пізніше двадцяти п'яти днів після повідом-
лення особі про підозру, подати на затвердження прокурору 
один із зазначених процесуальних документів: 

– проект рішення про закриття кримінального прова-

дження; 

– проект клопотання про звільнення особи від кримі- 

нальної відповідальності; 

– обвинувальний акт, клопотання про застосування при-

мусових заходів медичного або виховного характеру; 

– клопотання про продовження строку досудового роз- 

слідування з підстав, передбачених КПК. 

У разі необхідності прокурор має право самостійно офор-

мити процесуальні документи, які були зазначені. 

Прокурор зобов'язаний до спливу тридцятиденного тер-
міну після повідомлення особі про підозру виконати одну із за-
значених дій: 

– прийняти рішення про закриття кримінального прова-

дження; 

– звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи 

від кримінальної відповідальності; 

– звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотан-

ням про застосування примусових заходів медичного або вихов-

ного характеру; 

– подати клопотання про продовження строку досудово-

го розслідування з підстав, передбачених КПК. 

Установивши під час досудового розслідування, що підоз-

рюваний беззаперечно визнав свою винуватість, не оспорює 

встановлені досудовим розслідуванням обставини і згоден із 
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розглядом обвинувального акта за його відсутності, а потерпі-

лий, представник юридичної особи щодо якої здійснюється про-

вадження, не заперечують проти такого розгляду, прокурор має 

право надіслати до суду обвинувальний акт, в якому зазначає 

клопотання про його розгляд у спрощеному порядку без прове-

дення судового розгляду в судовому засіданні. 

Слідчий, прокурор зобовʼязаний розʼяснити підозрювано-

му, потерпілому, представнику юридичної особи щодо якої здій-

снюється провадження, зміст установлених досудовим розсліду-

ванням обставин, а також те, що у разі надання згоди на розгляд 

обвинувального акта у спрощеному порядку вони будуть позбав-

лені права оскаржувати вирок в апеляційному порядку з підстав 

розгляду провадження за відсутності учасників судового прова-

дження, недослідження доказів у судовому засіданні або з метою 

оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини.  

Окрім того, слідчий, прокурор зобовʼязаний впевнитися 

у  добровільності згоди підозрюваного, потерпілого та представ-

ника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, на 

розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні. 

До обвинувального акта з клопотанням про його розгляд 
у  спрощеному провадженні мають бути додані: 

– письмова заява підозрюваного, складена в присутності 

захисника, щодо беззаперечного визнання своєї винуватості, 

згоди із встановленими досудовим розслідуванням обставинами, 

ознайомлення з обмеженням права апеляційного оскарження та 

згоди з розглядом обвинувального акта у спрощеному прова-

дженні; 

– письмова заява потерпілого, представника юридичної 

особи щодо якої здійснюється провадження, стосовно згоди зі 

встановленими досудовим розслідуванням обставинами, ознайо-

млення з обмеженням права апеляційного оскарження та згоди 

з  розглядом обвинувального акта у спрощеному провадженні; 

– матеріали досудового розслідування, заразом докумен-

ти, які засвідчують беззаперечне визнання підозрюваним своєї 

винуватості.  

Досудове слідство є основною формою досудового роз- 

слідування, яка має забезпечити захист особи, суспільства та 
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держави від кримінальних правопорушень, забезпечити охорону 

прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального про-

вадження. 

Воно провадиться у всіх кримінальних провадженнях, за 

винятком тих, що стосуються кримінальних проступків. Отже, 

є  основною формою здійснення – досудового розслідування. 

Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до 

вимог КПК, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, 

втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, 

забороняється. Органи державної влади, органи місцевого само-

врядування, підприємства, установи та організації, службові 

особи, інші фізичні особи зобовʼязані виконувати законні вимоги 

та процесуальні рішення слідчого. 

Серед субʼєктів права на розслідування кримінальних пра-

вопорушень варто назвати також начальника слідчого відділу, 

який має право брати участь у провадженні досудового розсліду-

вання та особисто провадити досудове розслідування, користую-

чись у разі цього повноваженнями слідчого (ст. 39 КПК) і проку-

рора, який має право брати участь у провадженні дізнання та 

досудового розслідування і за необхідності особисто провадити 

окремі слідчі дії або брати в них участь. 

Ніякі інші особи, заразом співробітники приватних розшу-

кових бюро, детективних служб, правом розслідування кримі- 

нальних правопорушень не наділені. 

 

 
11.3. Поняття та характеристика  

загальних положень  
досудового розслідування 

 
 

Під загальними положеннями досудового розслідування 

варто розуміти встановлені законом норми-принципи, в яких 
відображено особливості проведення досудового розслідування, 
визначають найбільш суттєві вимоги, які пред'являються до 
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порядку провадження процесуальних дій і прийняття рішень. 
У  цих нормах закріплені правові вимоги, що забезпечують  
дотримання засад кримінального провадження та реалізацію 
його  завдань. 

 
 

11.3.1. Початок  

досудового розслідування 

 
Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин пі-

сля подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне право-

порушення або після самостійного виявлення ним із будь-якого 

джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення криміналь-

ного правопорушення, зобовʼязаний внести відповідні відомості 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розсліду-

вання та через 24 години з моменту внесення таких відомостей 

надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визнача-

ється керівником органу досудового розслідування. 

Досудове розслідування розпочинається з моменту вне-

сення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок 

його формування та ведення затверджуються Генеральною про-

куратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх 

справ України, Службою безпеки України, органом, що здійснює 

контроль за додержанням податкового законодавства. 

Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на 

прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні пра-

вопорушення, зобовʼязані прийняти та зареєструвати таку заяву 

або повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви або 

повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. 

До Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться ві-
домості про: 

– дату надходження заяви, повідомлення про криміналь-

не правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, 
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що можуть свідчити про учинення кримінального право- 

порушення; 

– прізвище, імʼя, по батькові (найменування) потерпілого 

або заявника; 

– інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть 

свідчити про учинення кримінального правопорушення; 

– короткий виклад обставин, що можуть свідчити про 

учинення кримінального правопорушення, наведених потерпі-

лим, заявником або виявлених з іншого джерела; 

– попередня правова кваліфікація кримінального право-

порушення зі зазначенням статті (частини статті) закону України 

про кримінальну відповідальність; 

– прізвище, імʼя, по батькові та посада службової особи, 

яка внесла відомості до реєстру, а також слідчого, прокурора, 

який вніс відомості до реєстру та/або розпочав досудове розслі-

дування; 

– інші обставини, передбачені положенням про Єдиний 

реєстр досудових розслідувань. 

У Єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично 

фіксується дата внесення інформації та присвоюється номер 

кримінального провадження. 

Слідчий невідкладно у письмовій формі має повідомити 

прокурора про початок досудового розслідування, підставу по-

чатку досудового розслідування та інші відомості, передбачені 

ч.  5 ст. 214 КПК. 

Якщо відомості про кримінальне правопорушення до Єди-

ного реєстру досудових розслідувань внесені прокурором, він 

зобовʼязаний невідкладно, але не пізніше наступного дня, з до-

триманням правил підслідності передати наявні у нього матеріа-

ли до органу досудового розслідування та доручити проведення 

досудового розслідування. 

Відомості про юридичну особу щодо якої можуть застосо-

вуватися заходи кримінально-правового характеру вносяться 

слідчим або прокурором до Єдиного реєстру досудових розслі-

дувань негайно після вручення особі повідомлення про підозру 

у  вчиненні від імені та в інтересах такої юридичної особи будь-
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якого зі злочинів, передбачених ст.ст. 109, 110, 113, 146, 147, 

160, 209, 260, 262, 306, чч. 1 і 2 ст. 368
3
, чч. 1 і 2 ст. 368

4
, 

ст.ст.  369, 369
2
, 436, 437, 438, 442, 444, 447 КК України, або 

від  імені такої юридичної особи будь-якого зі злочинів, перед-

бачених ст.ст. 258–258
5
 КК України. Про внесення відомостей 

слідчий або прокурор не пізніше наступного робочого дня пись-

мово повідомляє юридичну особу. Провадження щодо юридич-

ної особи здійснюється одночасно з відповідним кримінальним 

провадженням, у якому особі повідомлено про підозру. 

 

 
11.3.2. Підслідність 

кримінальних проваджень 
 

 
Підслідність – це сукупність правових ознак кримінально-

го провадження, передбачених законом, за допомогою яких 
установлюється який слідчий підрозділ здійснюватиме прова-
дження досудового розслідування. 

Наука кримінального процесу виділяє пʼять видів підслід-

ності в кримінальних провадженнях: предметну, альтернативну, 

персональну, територіальну та за звʼязком справ. Однак КПК 

виключає альтернативну підслідність (досудове розслідування 

здійснює той орган, який виявив кримінальне правопорушення). 

Предметна (родова) підслідність визначається кваліфі-

кацією вчиненого кримінального правопорушення. 

Слідчі органів Національної поліції здійснюють досудове 

розслідування кримінальних правопорушень, передбачених за-

коном України про кримінальну відповідальність, окрім тих, 

які  віднесені до підслідності інших органів досудового роз- 

слідування. 

Слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідуван-

ня злочинів, передбачених ст.ст. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 

265
1
, 305, 328, 329, 330, 332, 332

1
, 333, 334, 359, 422, 436, 437, 

438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 КК України. 
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Якщо під час розслідування злочинів, передбачених 

ст.ст.  328, 329, 422 КК України, будуть встановлені злочини, 

передбачені ст.ст. 364, 365, 366, 367, 425, 426 КК України, вчи-

нені особою щодо якої здійснюється досудове розслідування, або 

іншою особою, якщо вони повʼязані зі злочинами, вчиненими 

особою щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони 

розслідуються слідчими органів безпеки, окрім випадків, коли ці 

злочини віднесено згідно з цією статтею до підслідності слідчих 

Національного антикорупційного бюро України. 

Слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням 

податкового законодавства, здійснюють досудове розсліду- 

вання злочинів, передбачених ст.ст. 204, 212, 212
1
, 216, 219 

КК  України. 

Якщо під час розслідування зазначених злочинів будуть 

встановлені злочини, передбачені ст.ст. 192, 200, 205, 222, 222
1
, 

358 КК України, вчинені особою щодо якої здійснюється досу-

дове розслідування, або іншою особою, якщо вони повʼязані зі 

злочинами, вчиненими особою щодо якої здійснюється досудове 

розслідування, вони розслідуються слідчими органів, що здійс-

нюють контроль за додержанням податкового законодавства. 

Персональна (специфічна) підслідність – установлюєть-

ся особливостями статусу субʼєкта (посадове або службове ста-

новище, особливий правовий статус у державі тощо), що вчинив 

кримінальне правопорушення. 

Слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють 

досудове розслідування злочинів: 

– учинених Президентом України, повноваження якого 

припинено, Премʼєр-міністром України, членом Кабінету Мініс-

трів України, першим заступником та заступником міністра, 

членом Національної ради України з питань телебачення і радіо-

мовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулю-

вання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії 

з  цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комі-

тету України, Головою Державного комітету телебачення  

і радіомовлення України, Головою Фонду державного майна 

України, його першим заступником та заступником, членом 
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Центральної виборчої комісії, народним депутатом України, 

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Дирек-

тором Національного антикорупційного бюро України, Гене- 

ральним прокурором, його першим заступником та заступником, 

Головою Національного банку України, його першим заступни-

ком та заступником, Секретарем Ради національної безпеки 

і  оборони України, його першим заступником та заступником, 

Постійним Представником Президента України в Автономній 

Республіці Крим, його першим заступником та заступником, 

радником або помічником Президента України, Голови Верхов-

ної Ради України, Премʼєр-міністра України, суддею, працівни-

ком правоохоронного органу, особою, посада якої належить до 

категорії «А», крім випадків, коли досудове розслідування цих 

злочинів віднесено до підслідності Національного антикоруп-

ційного бюро України згідно з  частиною пʼятою цієї статті; 

– вчинених службовими особами Національного антико-

рупційного бюро України, заступником Генерального прокуро-

ра  – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

або іншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної про-

куратури, крім випадків, коли досудове розслідування цих зло-

чинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутріш-

нього контролю Національного антикорупційного бюро України 

згідно з частиною пʼятою цієї статті; 

– проти встановленого порядку несення військової служ-

би (військові злочини), крім злочинів, передбачених статтею 422 

КК України. 

Детективи Національного антикорупційного бюро Украї-
ни здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених 

статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників 

юридичних осіб публічного права), 364, 366
1
, 368, 368

2
, 369, 

369
2
, 410 КК України, якщо наявна хоча б одна з таких умов: 

– злочин учинено: 

а) Президентом України, повноваження якого припинено, 

народним депутатом України, Премʼєр-міністром України, чле-

ном Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступ-

ником міністра, членом Національної ради України з питань 
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телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимоно-

польного комітету України, Головою Державного комітету теле-

бачення і радіомовлення України, Головою Фонду державного 

майна України, його першим заступником та заступником, чле-

ном Центральної виборчої комісії, Головою Національного бан-

ку України, його першим заступником та заступником, членом 

Ради Національного банку України, Секретарем Ради національ-

ної безпеки і оборони України, його першим заступником та 

заступником, Постійним Представником Президента України 

в  Автономній Республіці Крим, його першим заступником та 

заступником, радником або помічником Президента України, 

Голови Верховної Ради України, Премʼєр-міністра України; 

б) державним службовцем, посада якого належить до кате-

горії «А»; 

в) депутатом Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, депутатом обласної ради, міської ради міст Києва та Сева-

стополя, посадовою особою місцевого самоврядування, посаду 

якої віднесено до першої та другої категорій посад; 

г) суддею, суддею Конституційного Суду України, прися-

жним (під час виконання ним обовʼязків у суді), Головою, засту-

пником Голови, членом, інспектором Вищої ради правосуддя, 

Головою, заступником Голови, членом, інспектором Вищої ква-

ліфікаційної комісії суддів України; 

ґ) прокурорами органів прокуратури, зазначеними у пунк-

тах 1-4, 5-11 частини першої статті 15 Закону України «Про  

прокуратуру»; 

д) особою вищого начальницького складу державної кри-

мінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного 

захисту, вищого складу Національної поліції, посадовою особою 

митної служби, якій присвоєно спеціальне звання державного 

радника податкової та митної справи III рангу і вище, посадовою 

особою органів державної податкової служби, якій присвоєно 

спеціальне звання державного радника податкової та митної 

справи III рангу і вище; 



- 17 - 

е) військовослужбовцем вищого офіцерського складу 

Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної 

прикордонної служби України, Державної спеціальної служби 

транспорту, Національної гвардії України та інших військових 

формувань, утворених відповідно до законів України; 

є) керівником субʼєкта великого підприємництва, у ста- 

тутному капіталі якого частка державної або комунальної влас-

ності перевищує 50 відсотків. 

Підслідність за звʼязком кримінальних проваджень –  

застосовується тоді, коли розслідування одного кримінального 

правопорушення повʼязане з розслідуванням іншого (наприклад: 

якщо під час розслідування кримінального правопорушення бу-

дуть установлені злочини, передбачені ст.ст. 209
1
, 384, 385, 386, 

387, 388, 396 КК України (завідомо неправдиве показання, роз-

голошення даних досудового слідства та інше), досудове розслі-

дування провадиться тим органом, до підслідності якого відно-

ситься кримінальне правопорушення, у звʼязку з яким почато 

досудове розслідування. 

Якщо під час досудового розслідування буде встановлено 

інші злочини, вчинені особою щодо якої ведеться досудове розс-

лідування, або іншою особою, якщо вони повʼязані зі злочинами, 

вчиненими особою щодо якої ведеться досудове розслідування, 

і  які не підслідні тому органу, який здійснює у кримінальному 

провадженні досудове розслідування, то у разі неможливості 

виділення цих матеріалів в окреме провадження прокурор, який 

здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, своєю постано-

вою визначає підслідність усіх цих злочинів. 

Територіальна підслідність – досудове розслідування 

здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під 

юрисдикцією якого знаходиться місце учинення кримінального 

правопорушення. 

Якщо слідчому зі заяви, повідомлення або інших джерел 

стало відомо про обставини, які можуть свідчити про криміналь-

не правопорушення, розслідування якого не віднесене до його 

компетенції, він проводить розслідування доти, доки прокурор 

не визначить іншу підслідність. 
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Якщо місце учинення кримінального правопорушення не-

відоме або його вчинено за межами України, місце проведення 

досудового розслідування визначає відповідний прокурор з ура-

хуванням місця виявлення ознак кримінального правопорушен-

ня, місця перебування підозрюваного або більшості свідків, міс-

ця закінчення кримінального правопорушення або настання його 

наслідків тощо. 

На початку розслідування слідчий перевіряє наявність ро-

зпочатих досудових розслідувань щодо того ж кримінального 

правопорушення. 

У разі якщо буде встановлено, що іншим слідчим органу 

досудового розслідування або слідчим іншого органу досудового 

розслідування розпочато кримінальне провадження щодо того 

ж  кримінального правопорушення, слідчий передає слідчому, 

який здійснює досудове розслідування, наявні у нього матеріали 

та відомості, повідомляє про це прокурора, потерпілого або  

заявника та вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. 

Окремий вид підслідності, яким законодавцем виділено 

відповідно до ЗУ «Про здійснення правосуддя та кримінального 

провадження у звʼязку з проведенням антитерористичної опера-

ції» від 12 серпня 2014 року це спеціальна підслідність, відпо-

відно до якої підслідність кримінальних правопорушень, учине-

них у районі проведення антитерористичної операції, у разі не-

можливості здійснювати досудове розслідування визначається 

Генеральним прокурором України. Так, матеріали досудового 

розслідування щодо злочинів, кримінальні провадження щодо 

яких знаходяться на стадії досудового розслідування, у разі  

неможливості здійснювати досудове розслідування передаються 

органам досудового розслідування, визначеним Генеральним 

прокурором України, протягом десяти робочих днів із дня  

визначення  підслідності. 

У разі цього, органи досудового розслідування, які здійс-

нюють досудове розслідування кримінальних правопорушень 

відповідно до положень ст. 2 цього закону, в разі зміни меж ра-

йону або завершення антитерористичної операції продовжують 

досудове розслідування таких кримінальних правопорушень.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1632-18#n15
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Спори про підслідність вирішує керівник органу прокура-

тури вищого рівня. Спір про підслідність у кримінальному про-

вадженні, яке може належати до підслідності Національного 

антикорупційного бюро України, вирішує Генеральний прокурор 

України або його заступник. 

 

 

11.3.3. Обʼєднання та виділення  

матеріалів досудового розслідування 
 

 
Норми цього інституту мають забезпечити повноту та  

неупередженіть, а також швидкість проведення досудового роз- 

слідування, допомагають встановити роль і ступінь кожного зі 

співучасників кримінального правопорушення. 

У разі необхідності в одному провадженні можуть бути 

обʼєднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох 

осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопо-

рушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кіль-

кох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових 

розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте 

є  достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, 

щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією осо-

бою (особами). 

Не можуть бути обʼєднані в одне провадження мате- 

ріали досудових розслідувань щодо кримінального проступку та 

злочину. 

У разі необхідності матеріали досудового розслідування 

щодо одного або кількох кримінальних правопорушень можуть 

бути виділені в окреме провадження, якщо одна особа підозрю-

ється у вчиненні кількох кримінальних правопорушень або дві 

або більше осіб підозрюються у вчиненні одного або більше 

кримінальних правопорушень. 

Матеріали досудового розслідування не можуть бути 

виділені в окреме провадження, якщо це може негативно  
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вплинути на повноту досудового розслідування та судового  

розгляду. Рішення про обʼєднання або виділення матеріалів  

досудового розслідування приймається прокурором й воно 

не  може бути оскаржене. 

Днем початку досудового розслідування у провадженні, 

виділеному в окреме провадження, є день, коли розпочато роз- 

слідування, з якого виділено окремі матеріали, а в провадженні, 

в  якому обʼєднані матеріали кількох досудових розслідувань, – 

день початку розслідування того провадження, яке розпочалося 

раніше. 

 

 
11.3.4. Розгляд клопотань  

під час досудового розслідування 
 

 
Клопотання сторони захисту, потерпілого і його представ-

ника або законного представника, представника юридичної  

особи щодо якої здійснюється провадження про виконання будь-

яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобовʼязані розгляну-

ти в строк не більше трьох днів із моменту подання і задоволь-

нити їх за наявності відповідних підстав. 

Про результати розгляду клопотання повідомляється осо-

ба, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову 

в  задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, 

копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а в разі  

неможливості вручення з обʼєктивних причин – надсилається їй. 

 

 

11.3.5. Строки  
досудового розслідування 

 
Одним із важливих завдань кримінального провадження 

є  здійснення швидкого розслідування. Дотримання вимог щодо 
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проведення досудового розслідування у розумні строки забезпе-

чує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, 

віднесених до його компетенції).  

Під час обчислення строків досудового розслідування  
варто керуватися правилами ст. 115 КПК, відповідно до якої 

строк досудового розслідування, оскільки він обчислюється  

місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця. 

Якщо закінчення строку припадає на неробочий день, то остан-

нім днем строку вважається наступний за ним робочий день, 

якщо ж припадає на той місяць, який не має відповідного числа, 

то строк закінчується в останній день цього місяця. 

Відповідно до ст. 219 КПК досудове розслідування має 
бути закінчено: 

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про 

підозру у вчиненні кримінального проступку; 

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про пі-

дозру у вчиненні злочину. 

Строк досудового розслідування може бути продовже-

ний у порядку, передбаченому параграфом 4 Главою 24 КПК. 

У  разі цього загальний строк досудового розслідування не може 

перевищувати: 

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру 

у  вчиненні кримінального проступку; 

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру 

у  вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підоз-

ру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину. 

Строк із дня винесення постанови про зупинення криміна-

льного провадження до дня її скасування слідчим суддею або 

винесення постанови про відновлення кримінального прова-

дження не включається у строки, передбачені КПК. 

Що стосується продовження строків досудового розсліду-

вання, то це входить до компетенції прокурора та слідчого судді. 

Так, якщо внаслідок складності провадження неможливо 

закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про 

підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, 
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зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 

КПК, він може бути продовжений в межах строку, встановлено-

го пунктом 1 частини другої статті 219 КПК, районним (міським) 

або іншим прирівняним до нього прокурором. 

Так, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 

злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, 

зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 

КПК, він може бути продовжений в межах строків, встановлених 

пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 КПК: 

1) до трьох місяців – керівником місцевої прокуратури,  

заступником Генерального прокурора, якщо його неможливо 

закінчити внаслідок складності провадження; 

2) до шести місяців – слідчим суддею за клопотанням  

слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури 

або його першим заступником чи заступником, заступниками 

Генерального прокурора, внаслідок особливої складності прова-

дження; 

3) до дванадцяти місяців – слідчим суддею, за клопотан-

ням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його 

заступниками, внаслідок виняткової складності провадження. 

Строк досудового розслідування може бути продовжено за 

клопотанням слідчого до прокурора, якщо такий строк продовжує 

прокурор; клопотанням за клопотанням слідчого або прокурора, 

який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення 

цього досудового розслідування – якщо строк продовжує слідчий 

суддя. Клопотання про продовження строку досудового розсліду-

вання подається не пізніше пʼяти днів до спливу строку досудово-

го розслідування, встановленого статтею 219 КПК. 

У клопотанні про продовження строку досудового розслі-

дування зазначаються: 

1) прізвище, імʼя, по батькові підозрюваного; 

2) найменування (номер) кримінального провадження; 

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримі-

нального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) 

закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні 

якого підозрюється особа; 
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4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 

5) процесуальні дії, проведення або завершення яких  

потребує додаткового часу; 

6) значення результатів цих процесуальних дій для судо-

вого розгляду; 

7) строк, необхідний для проведення або завершення про-

цесуальних дій; 

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні 

дії раніше. 

Копія клопотання вручається слідчим або прокурором, 

який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведен-

ня цього досудового розслідування, підозрюваному та його захи-

снику не пізніше ніж за пʼять днів до дня подання клопотання 

прокурору, уповноваженому на розгляд питання про продовжен-

ня строку досудового розслідування. Підозрюваний, його захис-

ник мають право до подання клопотання про продовження стро-

ку досудового розслідування подати слідчому або прокурору, 

який ініціює це питання, письмові заперечення, які обовʼязково 

долучаються до клопотання і разом із ним подаються прокурору, 

уповноваженому на його розгляд. 

Прокурор, уповноважений розглядати питання продов-

ження строку досудового розслідування, зобовʼязаний розгляну-

ти клопотання не пізніше трьох днів із дня його отримання, але 

в  будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування. 

Рішення прокурора про продовження строку досудо- 

вого розслідування або про відмову в такому продовженні  

приймається у формі постанови. 

Прокурор задовольняє клопотання та продовжує строк до-

судового розслідування, якщо переконається, що додатковий 

строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути вико-

ристані під час судового розгляду, або для проведення чи завер-

шення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути 

здійснені чи завершені раніше з обʼєктивних причин. 

Якщо прокурор задовольняє клопотання слідчого, проку-

рора, він визначає новий строк досудового розслідування. Про-

курор зобовʼязаний визначити найкоротший строк, достатній для 

потреб досудового розслідування. 
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Прокурор відмовляє у задоволенні клопотання та продов-

женні строку досудового розслідування у разі, якщо слідчий, 

прокурор, який звернувся з клопотанням, не доведе наявність 

підстав, передбачених частиною шостою цієї статті, а також  

якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини 

свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася 

подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для 

повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до 

цієї події кримінального правопорушення. 

У разі відмови у продовженні строку досудового розсліду-

вання прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів 

під час проведення цього досудового розслідування, зобовʼя- 

заний протягом пʼяти днів здійснити одну з дій, передбачених 

ч.  2 статті 283 КПК. 

Якщо досудове розслідування злочину або кримінального 

проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможли-

во закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини пер-

шої статті 219 КПК, вказаний строк може бути неодноразово 

продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або 

слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений 

пунктами 1–3 частини другої статті 219 КПК. Продовження 

строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухва-

ли слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням 

прокурора або слідчого. 

У клопотанні про продовження строку досудового розслі-

дування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 

1) найменування (номер) кримінального провадження; 

2) усі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведе-

ні під час кримінального провадження; 

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні 

процесуальні дії раніше; 

4) строк, необхідний для проведення або завершення про-

цесуальних дій; 

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продов-

ження строку досудового розслідування. 

У клопотанні про продовження строку досудового розслі-

дування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 

1) прізвище, імʼя, по батькові підозрюваного; 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2532
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2) найменування (номер) кримінального провадження; 

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримі-

нального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) 

закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні 

якого підозрюється особа; 

4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 

5) процесуальні дії, проведення або завершення яких  

потребує додаткового часу; 

6) значення результатів цих процесуальних дій для судо-

вого розгляду; 

7) строк, необхідний для проведення або завершення про-

цесуальних дій; 

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні 

дії раніше. 

До клопотання також мають бути додані оригінали або ко-

пії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий 

обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру 

досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в 

межах якого подається клопотання. Водночас слідчий, прокурор 

зобовʼязані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший 

строк, достатній для потреб досудового розслідування. 

Слідчий суддя зобовʼязаний розглянути клопотання про 

продовження строку досудового розслідування протягом трьох 

днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу стро-

ку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, 

а також підозрюваного та його захисника, в разі розгляду клопо-

тання про продовження строку досудового розслідування після 

повідомлення особі про підозру. 

У разі якщо клопотання подано без додержання вимог цієї 

статті, слідчий суддя повертає його прокурору, слідчому, про що 

постановляє ухвалу. 

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про 

продовження строку досудового розслідування до повідомлення 

особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтова- 

ності. А також, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк 

необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані 
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під час судового розгляду, або для проведення чи завершення 

проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійс-

нені чи завершені раніше з обʼєктивних причин, а також якщо 

досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать 

про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія 

кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідом-

лення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події 

кримінального правопорушення. Про відмову в задоволенні кло-

потання про продовження строку досудового розслідування слі-

дчим суддею постановляється вмотивована ухвала. 

У разі відмови слідчим суддею у продовженні строку до-

судового розслідування прокурор, який здійснює нагляд за доде-

ржанням законів під час проведення цього досудового розсліду-

вання, зобовʼязаний протягом пʼяти днів здійснити одну з дій, 

передбачених ч. 2 ст. 283 КПК. Ухвала слідчого судді, прийнята 

за результатами розгляду клопотання про продовження строку 

досудового розслідування, оскарженню не підлягає. 

 

 
11.3.6. Взаємодія слідчого 

з оперативними підрозділами 
 

 
Під взаємодією між слідчим та працівниками оперативних 

підрозділів варто розуміти в узгодженому визначенні та здійс-

ненні слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів під 

керівництвом слідчого з метою ефективного вирішення завдань 

кримінального судочинства. 

Слідчим, оскільки вони провадять розслідування всіх кри-

мінальних проваджень, надається і ширше коло повноважень 

щодо розслідування кримінальних правопорушень, заразом такі, 

як давати доручення оперативним підрозділам.  

Під час розслідування кримінальних правопорушень слідчі 

здійснюють взаємодію з працівниками оперативних підрозді-

лів  органів внутрішніх справ, органів безпеки, Національного 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2532
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антикорупційного бюро України, Державного бюро розсліду-

вань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податко-

вого і  митного законодавства, органів Державної пенітенціар- 

ної служби України, органів Державної прикордонної служби  

України на основі Кримінального процесуального кодексу, зако-

нів України «Про Національну поліцію», «Про оперативно-

розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи  

боротьби з  організованою злочинністю» тощо. 

Ця взаємодія може бути епізодичною або тривалою.  

Епізодична взаємодія передбачає виконання працівником опера-

тивного підрозділу доручень про проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій або негласних слідчих (розшукових) дій. Коли 

у кримінальному провадженні виникає необхідність спільно 

вирішити низку питань, взаємодія здійснюється протягом трива-
лого часу і, зазвичай, організовується з початку розслідування. 

Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробі-

тник оперативного підрозділу користується повноваженнями 

слідчого. Співробітники оперативних підрозділів не мають права 

здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за 

своєю ініціативою або звертатися із клопотаннями до слідчого 

судді або прокурора (ч. 1, 2 ст. 41 КПК). Доручення слідчого, 

прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та неглас-

них слідчих (розшукових) дій є обовʼязковими для виконання 

оперативним підрозділом (ч. 3 ст. 41 КПК). 

Взаємодія слідчого з співробітником оперативного підроз-

ділу здійснюється в процесуальних (правових) і не процесуаль-

них (організаційних) формах. 

До процесуальних форм взаємодії належать: виконання 

співробітниками оперативного підрозділу доручень слідчого 

щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій, сприяння співробітниками оперативного під-

розділу слідчому в проведенні окремих слідчих (розшукових) дій 

і негласних слідчих (розшукових) діях, використання слідчим 

відомостей, одержаних співробітниками оперативних підрозділів 

в результаті негласних слідчих (розшукових) дій, для прийняття 

певних процесуальних рішень під час здійснення кримінального 
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провадження щодо проведення слідчих (розшукових) дій, обран-

ня запобіжних заходів, розшуку підозрюваних і осіб, які вчинили 

кримінальні правопорушення. 

До не процесуальних форм взаємодії слідчого зі співробіт-

никами оперативних підрозділів належать: спільний аналіз та 

оцінка оперативної обстановки й результатів роботи, узгоджене 

планування слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих (роз-

шукових) дій, спільне використання науково-технічних засобів, 

криміналістичних та оперативно-довідкових обліків. 

Взаємодія слідчого та оперативного підрозділу під час до-

судового розслідування має встановлені законодавцем межі: 

може здійснюватися на будь-якому етапі досудового розсліду-

вання, але обовʼязково повинна закінчитись із закриттям кримі-

нального провадження або з направленням до суду обвинуваль-

ного акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності. Втім, якщо метою вза-

ємодії є розшук підозрюваного, то вона може відбуватися з часу 

оголошення розшуку підозрюваного до закриття розшукового 

провадження. 

 

 

11.3.7. Участь у провадженні  
досудового розслідування  

спеціаліста, перекладача та понятих 
 

 
Під час провадження досудового розслідування передба-

чено залучення до його проведення спеціаліста, перекладача, 

понятих. 

Участь спеціаліста у провадженні досудового розсліду-

вання передбачена у ст.ст. 71–72 КПК. Спеціалістом у кримі- 

нальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними знан-
нями та навичками застосування технічних або інших засобів 
і  може надавати консультації під час досудового розслідування 
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і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спе- 
ціальних знань і навичок. 

Спеціаліст може бути залучений для надання безпосеред-

ньої технічної допомоги сторонами кримінального провадження 

під час досудового розслідування, а саме: 

– з використанням спеціальних знань та навичок, науко-

во-технічних засобів і спеціального обладнання проводити вимі-

рювання, фотографування, звуко- або відеозапис, складати плани 

і схеми, виготовляє графічні зображення оглянутого місця або 

окремих речей; 

– проводити експрес-аналіз за зовнішніми характеристи-

ками вилучених обʼєктів (без надання письмового висновку), 

звертати увагу слідчого на фактичні дані, що мають значення для 

розслідування обставин кримінального правопорушення; 

– виявляти, фіксувати, здійснювати вилучення та паку-

вання матеріальних обʼєктів, які несуть на собі слідову інформа-

цію вчиненого правопорушення; 

– надання консультації слідчому з питань, що потре- 

бують відповідних спеціальних знань і навичок. 

Спеціаліст несе персональну відповідальність за якісну фі-

ксацію всієї слідової інформації, повноту відображених даних у 

протоколі огляду та схемі (плані) до нього.  

Участь спеціаліста у провадженні досудового розсліду-

вання підвищує його якість. Його залучення допускається у ви-

падках, передбачених законом. Спеціаліст може бути залучений 

для участі у проведенні слідчих (розшукових) дій. У разі слідчий 

вирішує, або необхідна участь спеціаліста, і визначає його спеці-

альність (професію). В інших випадках слідчий зобовʼязаний 

викликати спеціаліста певної професії, наприклад, лікаря – під 

час проведення огляду трупа (ст. 238 КПК).  

Спеціаліст має бути компетентним у питаннях науки і тех-

ніки, не мати заінтересованості в результатах кримінального 

провадження, бути сторонньою особою для потерпілого, підоз-

рюваного. Він не може ухилятися від явки за викликом слідчого, 

вимога якого обовʼязкова не тільки для спеціаліста, а й для керів-

ника підприємства, установи, організації, де працює спеціаліст. 
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Як спеціалістів можна залучати працівників криміналістичних 

підрозділів, судово-експертних установ тощо. Перед початком 

слідчої дії, в якій бере участь спеціаліст, слідчий пересвідчується 

в особі та компетентності спеціаліста, зʼясовує його стосунки 

з  підозрюваним та потерпілим і розʼяснює спеціалістові його 

права й обовʼязки. Про виконання слідчим цих вимог зазначаєть-

ся у протоколі слідчої дії. В разі відмови або ухилення спеціаліс-

та від виконання своїх обовʼязків слідчий повідомляє про це 

адміністрацію підприємства, установи та організації за місцем 

роботи спеціаліста або громадську організацію для відповідного 

реагування. 

Залучення спеціаліста не виключає самостійного викорис-

тання органами досудового розслідування науково-технічних 

засобів, які є в них на озброєнні. 

У разі необхідності під час досудового розслідування пе-

рекладу пояснень, показань або документів сторони криміналь-

ного провадження або слідчий суддя або суд залучають відпові-

дного перекладача (сурдоперекладача), який має зʼявитися за 

викликом слідчого і здійснювати повний і правильний переклад 

(ст. 68 КПК). 

Перед початком процесуальної дії сторона кримінального 

провадження, яка залучила перекладача, або слідчий суддя або 

суд пересвідчуються в особі та компетентності перекладача, 

зʼясовують його стосунки з підозрюваним, обвинуваченим, поте-

рпілим, свідком і розʼяснюють його права й обовʼязки. 

За завідомо неправильний переклад або за відмову без по-

важних причин від виконання покладених на нього обовʼязків 

перекладач несе відповідальність, установлену законом. 

Залучення перекладача під час провадження досудового 
розслідування має забезпечити: 

– реалізацію, передбаченого конституцією України права 

кожного на вільний вибір мови спілкування, заразом і в сфері 

кримінального судочинства; 

– перекладач забезпечує міжособистісне спілкування 

осіб, які володіють різними мовами, але є субʼєктами одного 

досудового розслідування; 
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– здійснення перекладу змісту комунікації між різними 

особами під час слідчих (розшукових) дій на державну мову; 

– складання протоколів слідчих (розшукових) дій за уча-

стю осіб, які державною мовою не володіють або володіють  

недостатньо. 

З метою забезпечення неупередженості в проведення до-

судового розслідування, під час проведення низки слідчих (роз-

шукових) дій, заразом, як-от предʼявлення особи, трупа або речі 

для впізнання, огляду трупа, заразом повʼязаного з ексгумацією, 

слідчого експерименту, освідування особи слідчий, прокурор 

зобовʼязаний запросити не менше двох незаінтересованих осіб 

(понятих). Винятками є випадки застосування безперервного 

відеозапису ходу проведення відповідної слідчої (розшукової) 

дії. Поняті можуть бути запрошені для участі в інших проце- 

суальних діях, якщо слідчий, прокурор уважатиме це доцільним. 

Обшук або огляд житла або іншого володіння особи, об-

шук особи здійснюються з обовʼязковою участю не менше двох 

понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксуван-

ня відповідної слідчої (розшукової) дії. 

Понятими не можуть бути потерпілий, родичі підозрюва-

ного, обвинуваченого і потерпілого, працівники правоохоронних 

органів, а також особи, заінтересовані в результатах криміналь-

ного провадження. 

Зазначені особи можуть бути допитані під час судового роз-

гляду як свідки проведення відповідної слідчої (розшукової) дії. 

 

 
11.3.8. Ознайомлення з матеріалами  

досудового розслідування до його завершення 

 

 
Слідчий, прокурор зобовʼязаний за клопотанням сторони 

захисту, потерпілого надати їм матеріали досудового розслі- 

дування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про  

застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь  
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у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, озна- 

йомлення з  якими на цій стадії кримінального провадження 

може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні 

для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал  

якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, 

не  допускається. Під час ознайомлення з матеріалами досудово-

го розслідування особа, що його здійснює, має право робити 

необхідні виписки та копії. 

Недопустимість розголошення відомостей досудового 

розслідування. Згідно зі ст. 222 КПК дані досудового розсліду-

вання загалом не можуть бути розголошені. 

Відомості досудового розслідування можна розголо- 

шувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, 

в  якому вони визнають можливим.  

У необхідних випадках слідчий, прокурор попереджає 

осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, 

у  звʼязку з прийняттям в ньому участі, про їх обовʼязок не роз-

голошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголо-

шення відомостей досудового розслідування тягне за собою 

кримінальну відповідальність, установлену законом. 

Така заборона зумовлена тим, що передчасне розголошен-

ня даних розслідування може перешкодити встановленню усіх 

обставин у кримінальному провадженні, зокрема призвести до 

знищення доказів співучасниками кримінального правопору-

шення або іншими зацікавленими в результатах кримінального 

провадження особами, створить умови для ухилення осіб, приче-

тних до учинення кримінального правопорушення тощо. Крім 

того, передчасне і неконтрольоване розголошення даних досудо-

вого розслідування може завдати шкоди не тільки повному 

і  обʼєктивному дослідженню обставин кримінального прова-

дження, але й законним інтересам потерпілого, свідка, інших 

учасників кримінального судочинства. 

Тому для того, щоб не допустити небажану втрату відомо-

стей про обставини досудового розслідування у кримінальному 

провадженні прокурор, слідчий у необхідних випадках попере-

джають будь-кого з учасників судочинства (свідків, потерпілого, 
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цивільного позивача, цивільного відповідача, захисника, експер-

та, спеціаліста, перекладача, понятих та інших осіб), незалежно 

від джерела або способу отримання ними даних досудового роз-

слідування і ступеня поінформованості, про обовʼязок не розго-

лошувати без їх дозволу даних досудового розслідування, які їм 

стали відомі. Винні в цьому несуть кримінальну відповідальність 

за ст. 387 КК України. 

Попередження про недопустимість розголошення і дозвіл 

на розголошення (якщо такий був) доцільно фіксувати в прото-

колі певної дії, результати якої слідчий забороняє розголошува-

ти, або в окремому протоколі, або в іншому документі (напри-

клад, підписці). Це дисциплінуватиме учасників процесу та ін-

ших осіб і в майбутньому дасть змогу обґрунтовано вирішити 

питання про їх кримінальну відповідальність. 

Дані досудового розслідування можуть бути оголошені 

лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсягу, в якому 

вони визнають це можливим, якщо розголошення не суперечить 

інтересам досудового розслідування і не повʼязане з порушенням 

прав і законних інтересів учасників кримінального судочинства. 

Розголошення даних про приватне життя учасників кримі-

нального судочинства без їх згоди не допускається. Згода учас-

ника кримінального судочинства на розголошення даних про 

його приватне життя має бути виражена в письмовій формі та 

міститися в матеріалах кримінального провадження. 

 
 

Контрольні запитання 

 
1. Яке значення і завдання стадії досудового розслідування? 

2. З якого моменту розпочинається досудове розслідування? 

3. Які є форми досудового розслідування та в чому їх від-

мінність? 

4. Що таке підслідність? 

5. Які є підстави обʼєднання і виділення матеріалів досу-

дового розслідування? 
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6. Які є строки досудового розслідування кримінального 

проступку? 

7. Які є строки досудового розслідування злочинів? 

8. Які є строки розгляду клопотань під час досудового  

розслідування? 

9. Хто вирішує питання про можливість та обсяг розго-

лошення відомостей досудового розслідування? 
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Тема 12 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ  

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
 

 
12.1.  Поняття і значення повідомлення про підозру 
12.2.  Порядок повідомлення про підозру у кримінальному  

  провадженні 
12.3.  Випадки (підстави) повідомлення про підозру. Зміна  

  підозри у кримінальному провадженні 
 

 
12.1. Поняття і значення 

повідомлення про підозру 
 

 
Удосконалення правової системи України, здійснюване 

насамперед із метою зміцнення гарантій прав особи, у кримі- 

нальному судочинстві ставить на чільне місце питання проце- 

суального статусу учасників кримінальної процесуальної діяль-

ності. Серед них доцільно виділити підозрюваного у вчиненні 

кримінального правопорушення. 

Як показує практика, саме на етапі виникнення підозри 

найчастіше допускаються порушення прав людини. Основна 

причина полягає в неоднозначному нормативному регулюванні 

кримінальної процесуальної діяльності. Віднедавна зміни у про-

цесуальному статусі підозрюваного – розширення права на за-

хист, обрання будь-якого запобіжного заходу до підозрюваного 

за ухвалою слідчого судді та інші – не вирішили цю проблему. 
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Підозра залишається, по суті, «білою плямою» в кримінальному 

процесуальному законодавстві. Глава 22 КПК не містить прямо-

го визначення підозри і виводиться зі змісту інших норм КПК. 

Підозра за академічним тлумачним словником української 

мови – це думка про будь-чию причетність до чогось негативно-

го, сумнів у чиїйсь порядності, чесності, відданості й ін
1
. 

Повідомлення – це 1) дія за значенням повідомити, пові-

домляти і повідомлятися; 2) те, що доводиться до чийогось відо-

ма, сповіщається комусь; письмова чи усна інформація, дані, 

інформація, передані, доведені до відома, викладені будь-ким, 

невеликий публічний виступ, невелика доповідь на якусь тему; 

3) папір, документ, у якому про щось повідомляється, спові- 

щається
2
. 

Підозра – це припущення про субʼєкта кримінального пра-

вопорушення, неповна поінформованість про будь-які факти, 

обставини, тобто ймовірне, гадане пояснення їх. Виникнення 

у  свідомості слідчого чи прокурора підозри не переводить особу 

у процесуальний статус підозрюваного у процесуальному зна-

ченні. Як зазначав В. Г. Кочетков, це відбувається тому, що дум-

ка слідчого процесуально не закріплена. Офіційне оголошення 

про підозру може грати роль юридичного факту, який запускає 

в  дію весь механізм реалізації прав підозрюваного
3
, законних 

інтересів особи, що опинилася під підозрою. Кримінальний про-

цесуальний закон змінив природу визнання особи підозрюваною, 

змінивши також принциповий підхід до затримання, проте об-

меживши підстави затримання. Також закон не визначає одноз-

начно підстав, для повідомлення підозри, не вказує окремою 

нормою строк, протягом якого особа може перебувати під підоз-

рою. Хоча позитивним є момент імплементації в КПК вимоги 

ст.  26 Конституції України, відповідно до ч. 3 якої, у разі на- 
гальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити 
уповноважені на те законом органи можуть застосувати  
                                                           

1 Словник української мови: в 11 т. Т. 6. 1975. С. 475. 
2 Там само. С. 669. 
3 Кочетков В. Г. Подозреваемый в советском уголовном процессе: 

дис. … канд. юрид. наук. М., 1968. С. 17.  
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тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, 
обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути 
перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо 

протягом сімдесяти двох годин із моменту затримання їй не вру-

чене вмотивоване рішення суду про тримання під вартою. 

Автори по-різному трактували початок перебігу строку 

перебування в процесуальному статусі підозрюваного. Так, на-

приклад, вважалося, що термін перебування як підозрюваного 

починався з моменту порушення кримінальної справи дізнава-

чем, слідчим (ст. 98 КПК 1960 р.). Проте чинний КПК уніс певну 

зрозумілість щодо цього питання, зокрема, згідно зі ст. 42 КПК, 

підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому ст.ст. 276–

279 КПК, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за  

підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, 

щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його 

не  вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження осо-

би, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений 

цим Кодексом для вручення повідомлень.  

Виникають суперечки, як довго громадянин може пере- 

бувати в статусі підозрюваного, якщо, наприклад, затримання 

здійснено у м. Львові, а доставити затриманого для прийняття 

судового рішення про тримання під вартою необхідно в м. Одесу 

за місцем провадження досудового розслідування. 

Переважно науковці досліджували проблеми підозри, які 

повʼязані з процесуальною особою підозрюваного, підставами 

набуття ним відповідного процесуального статусу, гарантіями 

дотримання його прав та законних інтересів. Окрім того, з при-

йняттям нового КПК суттєво змінився порядок набуття особою 

статусу підозрюваного, процес повідомлення про підозру, тран-

сформації підозри в обвинувачення, та й саморозуміння місця 

інституту підозри у кримінальному процесі. 

Відповідно до ч. 5 ст. 28 КПК кожен має право, щоб обви-

нувачення до нього в найкоротший строк або стало предметом 

судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне проваджен-

ня щодо нього було закрите. Обвинувачення як твердження 

про  вчинення кримінального правопорушення певною особою, 
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формулюється в обвинувальному акті, який є підсумковим про-

цесуальним документом стадії досудового розслідування (ч. 4 

ст.  110 КПК). Обвинувальний акт складається слідчим та/або 

прокурором, коли зібрано достатньо доказів для того, щоб пере-

дати його до суду, коли сторона обвинувачення впевнена, що 

проведеним досудовим розслідуванням встановлено особу, яка 

вчинила кримінальне правопорушення, процес доказування за-

вершений, повно та неупереджено встановлені та досліджені 

обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному прова-

дженні (ст. 91 КПК). Проте перш ніж прийти до переконання про 

необхідність складання підсумкового процесуального рішення – 

обвинувального акта – слідчий та/або прокурор проходять скла-

дний шлях, повʼязаний із кропітким збиранням, перевіркою, 

оцінкою доказів, із висуненням та перевіркою версій, формулю-

ванням певних висновків та прийняттям низки процесуальних 

рішень. Цей процес пізнання неминуче повʼязаний із нагрома-

дженням доказів, просуванням від майже повного незнання про 

подію кримінального правопорушення та особу, яка його вчини-

ла на етапі внесення відомостей до ЄРДР, до знання все більше 

повного та точного. На певному етапі досудового розслідування 

у слідчого чи прокурора логічно виникає ймовірне судження про 

вчинення кримінального правопорушення певною особою. Такі 

ситуації можуть бути повʼязані з тим, що особа затримана на 
місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо 
після його вчинення; щодо неї необхідно обрати один із запобіж-
них заходів, або у матеріалах кримінального провадження вже 
містяться докази для її підозри у вчиненні кримінального право-
порушення. Водночас закон категорично забороняє допитувати 
таку особу, як свідка, та вказує на необхідність визнання істо-
тним порушенням прав людини отримання показань від свідка, 
який надалі буде визнаний підозрюваним у кримінальному прова-
дженні (п. 6 ч. 2 ст. 87 КПК України).  

Отже, у зазначених випадках особа невідкладно має бути 

повідомлена про підозру та набути процесуального статусу, який 

дає їй можливість стати субʼєктом права на захист (ст. 42 КПК). 

Відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 3 КПК із моменту повідомлен-

ня особі про підозру починається процедура притягнення особи 
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до кримінальної відповідальності. Особу можна притягти до 

кримінальної відповідальності тільки на підставах і в порядку, 

встановлених законом. 

Суть повідомлення про підозру полягає в тому, що в цей 
момент особа притягається до кримінальної відповідальності. 
Це означає, що припиняється перебіг строку давності притягнен-

ня особи до кримінальної відповідальності, який передбачений 

у  ст. 49 КК України. Датою притягнення особи до криміналь-
ної  відповідальності є дата складення повідомлення про підозру, 
а не час винесення вироку. Однак це не означає, що підозрюваний 

одразу ж несе кримінальну відповідальність, оскільки притяг-

нення до кримінальної відповідальності безпосередньо не повʼя- 

зане із кримінальним покаранням. 

Відповідно, значення повідомлення про підозру полягає не 

у визнанні особи винуватою і не у встановленні кримінальної 

відповідальності, а у створенні для цього відповідних умов. Під 

час розслідування установлюється, чи відбулося кримінальне 

правопорушення і хто його вчинив. 

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК, прокурор, керівник органу досудо-

вого розслідування, слідчий зобовʼязані всебічно, повно і неупе-

реджено дослідити обставини кримінального провадження, ви-

явити і ті обставини, що викривають, і ті, що виправдовують 

підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що помʼяк- 

шують або обтяжують його покарання, надати їм належну пра-

вову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених 

процесуальних рішень. 

Порушення вимог законності й обґрунтованості притяг-

нення до кримінальної відповідальності може спричинити і засу-

дження невинуватого, і необґрунтоване звільнення від кримі- 

нальної відповідальності та покарання, що є недопустимим.  

Маючи на меті забезпечити умови для того, щоб особа, яка 

вчинила кримінальне правопорушення, понесла відповідальність 

за свої протиправні дії, повідомлення про підозру водночас 

є  засобом реалізації наданих цій особі процесуальних прав 

та  виконання обовʼязків, що становить зміст її процесуаль- 

ного  статусу.  
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Для того, щоб дати повне визначення поняття повідом-
лення про підозру в кримінальному провадженні доцільно вста-
новити його ознаки. Ними є: 

‒ підозра може сформуватися тільки після внесення ві-

домостей до ЄРДР, початку кримінального провадження, прове-

дення слідчих (розшукових), негласних (розшукових) та інших 

процесуальних дій. 

‒ повідомлення про підозру є проміжним результатом 

вирішення кримінального провадження, тобто його подальшого 

руху і підсумком процесу вирішення питання про початок про-

цедури притягнення особи до кримінальної відповідальності; 

‒ повідомлення про підозру є актом застосування норм 

кримінального процесуального права; 

‒ повідомлення про підозру приймається на підставі 

кримінального процесуального закону і спираються на конкрет-

ну норму, тобто є законними і обґрунтованими; 

‒ виходить від компетентних органів держави, їх посадо-

вих осіб (прокурора, слідчого) і має категоричний, офіційно-

владний, обовʼязковий для виконання характер; 

‒ повідомлення про підозру адресується чітко визначе-

ному субʼєкту (особі, яка вчинила кримінальне правопорушення 

і у звʼязку із чим вона затримана або її причетність встановлена 

доказами у кримінальному провадженні), тобто є засобами інди-

відуальної правової регламентації кримінальних процесуальних 

відносин; 

‒ повідомлення про підозру має певну встановлену кри-

мінальним процесуальним законом форму документа (окрім 

назви за формою, містить інші чітко позначені реквізити: дата та 

місце складання; назву органів або посадових осіб, котрі їх вида-

ли; підписи, дати; мають сувору структуру тощо). 

З огляду на зазначене, повідомлення про підозру можна 
тлумачити як: 

– інститут кримінального процесуального права; 

– кримінальну процесуальну дію; 

– акт правового застосування; 

– кримінальний процесуальний документ; 

– кримінальне процесуальне рішення. 
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Повідомлення про підозру як інститут кримінального 

процесуального права – це сукупність кримінальних проце- 

суальних норм, які регламентують порядок та підстави притяг-

нення особи до кримінальної відповідальності під час досудово-

го розслідування. 

Повідомлення про підозру як кримінальна процесуальна 

дія – це здійснення компетентною посадовою особою (прокуро-

ром або за дорученням прокурора слідчим) своїх обовʼязків  

щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності у 

межах наданих кримінальним процесуальним законодавством 

повноважень. 

Повідомлення про підозру як акт правового застосу- 

вання – це правовий акт компетентного органу або посадової 

особи (прокурора або за дорученням прокурора слідчого), вида-

ний на підставі кримінальних процесуальних фактів і норм кри-

мінального процесуального права, що визначає права, обовʼязки 

особи, яка притягається до кримінальної відповідальності (підоз-

рюваного), та міру її відповідальності. 

Повідомлення про підозру як кримінальний процесуаль-

ний документ – це матеріальний обʼєкт, що містить у зафіксо-

ваному вигляді інформацію про притягнення особи до криміна-

льної відповідальності за учинення кримінального правопору-

шення, оформлений у кримінальному процесуальному порядку 

прокурором або за дорученням прокурора слідчим і має відпові-

дно до чинного кримінального процесуального законодавства 

юридичну силу. 

Повідомлення про підозру як кримінальне процесуальне 

рішення – це розумова діяльність прокурора та слідчого із ви-

значення майбутнього правового статусу особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення та визначення подальшого руху 

кримінального провадження. 

Отже, на підставі викладеного можна зробити висновок, 

що підозра – це обґрунтоване припущення слідчого та/або про-
курора про причетність особи до вчинення кримінального право-
порушення, яке формалізоване у повідомленні про підозру, та 
має бути перевірено для спростування або підтвердження.  
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Повідомлення про підозру – це процесуальна діяльність, зміст 

якої полягає у складанні слідчим або прокурором письмового 

повідомлення про підозру та його врученні особі відповідно до 

ст.ст. 276–279 КПК. Слід також звернути увагу на багатознач-

ність термінів «підозра» та «повідомлення про підозру». Вони 

можуть вживатись у кримінальному провадженні, у навчальній 

літературі та інших, окрім вказаних значеннях. Терміном «підоз-

ра» може бути процесуальний документ – повідомлення про 

підозру, який складається та вручається особі. Крім того, ним 

може позначатися інститут кримінального процесуального пра-

ва, який становить собою уособлену групу правових норм, які 

регулюють однорідні кримінальні процесуальні відносини, що 

виникають у звʼязку з притягненням особи до кримінальної від-

повідальності, складанням та врученням особі повідомлення про 

підозру та одночасним наданням підозрюваному можливості 

захищати свої права та законні інтереси. Терміном «повідомлен-

ня про підозру» може позначатися певний етап стадії досудового 

розслідування, з якого починається притягнення особи до кримі-

нальної відповідальності. Його можуть розуміти як сукупність 

кримінальних процесуальних дій та рішень, які здійснюються та 

приймаються на цьому етапі.  

Значення повідомлення особи про підозру полягає в тому, що:  

– на цьому етапі формулюється підозра, тобто перше 

офіційне обґрунтоване припущення, попередній висновок про 

причетність конкретної особи до вчинення кримінального пра-

вопорушення;  

– з моменту повідомлення особі про підозру починається 

притягнення її до кримінальної відповідальності (кримінальна 

відповідальність настає з моменту набрання законної сили обви-

нувальним вироком суду);  

– із дня повідомлення особи про підозру починають від-

раховуватися строки досудового розслідування (ст. 219 КПК);  

– після складання повідомлення про підозру визначають-

ся загальні напрями подальшого розслідування, відповідно до 

яких підозра має бути перевірена та спростована або трансфор-

мована в обвинувачення – твердження про вчинення певною 
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особою діяння, передбаченого Законом України про кримінальну 

відповідальність;  

– у кримінальному провадженні з моменту повідомлення 

про підозру між державними органами, які ведуть кримінальне 

провадження, та особою, яку повідомлено про підозру, вини- 

кають кримінальні процесуальні правовідносини, зʼявляється 

головна процесуальна постать досудового розслідування, новий 

учасник – підозрюваний, який є субʼєктом права на захист, із 

чим повʼязується виникнення функції захисту, набуває проце- 

суальних прав, передбачених у законі (ст. 42 КПК), та утілює 

сторону захисту;  

– розширюються повноваження слідчого по застосуван-

ню щодо підозрюваного заходів забезпечення кримінального 

провадження (наприклад, тимчасове обмеження у користуванні 

спеціальним правом (ст. 148 КПК); відсторонення від посади 

(ст.  154 КПК), арешт майна (ст. 170 КПК) та ін.);  

– з моменту повідомлення особи про підозру можуть іні-

ціюватися укладення угод про примирення або про визнання 

винуватості (ст. 468, 469 КПК). 

 
 

12.2. Порядок повідомлення про підозру 
у кримінальному провадженні 

 

 
Кримінальний процесуальний закон визначає порядок  

повідомлення особі про підозру шляхом вручення письмового 

повідомлення про підозру в день його складення слідчим або 

прокурором. 

Відповідно до п. 11 ч. 2 ст. 36 КПК повідомлення про  
підозру входить до компетенції прокурора, який здійснює нагляд 
за додержанням законів під час досудового розслідування у фор-
мі процесуального керівництва. 

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 40 КПК повідомляти про підозру  
може й слідчий, але за погодженням із прокурором. Письмове 
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повідомлення про підозру вручається безпосередньо особі, яка 

притягується до кримінальної відповідальності. У разі неможли-

вості вручення повідомлення про підозру воно вручається за 

правилами, які передбачені під час здійснення виклику слідчим 

прокурором. 

У разі тимчасової відсутності особи за місцем прожи-
вання повідомлення про підозру для передачі їй вручається під 

розписку дорослому члену сімʼї особи або іншій особі, яка з нею 

проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем про-

живання особи або адміністрації за місцем її роботи.  

Особі, що перебуває під вартою, повідомлення про підоз-

ру може вручатися через адміністрацію місця увʼязнення. Пові-

домлення про підозру неповнолітній особі, зазвичай, вручається 

її батьку, матері, усиновлювачу або законному представнику, 

а  обмежено дієздатній особі – її піклувальнику. Інший порядок 

повідомлення про підозру допускається лише в разі, якщо це 

обумовлюється обставинами кримінального провадження. 

У випадку прийняття рішення про здійснення спеціального 
досудового розслідування повідомлення про підозру особі, яка 

притягується до кримінальної відповідальності, надсилається 

за  останнім відомим місцем її проживання або перебування та 

обовʼязково публікуються в засобах масової інформації загаль-

нодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах 

органів, що здійснюють досудове розслідування. З моменту  

опублікування повідомлення про підозру в засобах масової  

інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрю-

ваний вважається належно ознайомленим з його змістом. 

Друкований орган, у якому публікуються протягом насту-

пного року повістки про виклик підозрюваного, визначається 

не  пізніше 1 грудня поточного року в порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. Копія повідомлення про підозру 

в  провадженнях, які здійснюються у порядку спеціального  

досудового розслідування, що підлягають врученню підозрюва-

ному, надсилаються захиснику. 

Якщо повідомленню про підозру передувало затримання 
особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, 

то  таке повідомлення вручається не пізніше двадцяти чотирьох 
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годин з моменту її затримання. У разі якщо особі не вручено 

повідомлення про підозру після двадцяти чотирьох годин із  

моменту затримання, та така особа підлягає негайному звільненню. 

Особливості повідомлення про підозру встановлюються 
щодо окремої категорії осіб, відносно яких вирішується питання 
про притягнення їх до кримінальної відповідальності. Так, пись-

мове повідомлення про підозру здійснюється: 

– адвокату, депутату місцевої ради, депутату Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, сільському, селищному, 

міському голові – Генеральним прокурором України, його  

заступником, керівником регіональної прокуратури в межах  

його повноважень; 

– народному депутату України, кандидату в Президенти 

України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав люди-

ни, Голові або іншому члену Рахункової палати, прокурору Спе-

ціалізованої антикорупційної прокуратури, Директору або іншо-

му працівнику Національного антикорупційного бюро України, 

заступникам Генерального прокурора України, члену Націо- 

нального агентства з питань запобігання корупції – Генеральним 

прокурором України (виконувачем обовʼязків Генерального про-

курора України); 

– судді Конституційного Суду України, професійному 

судді, присяжному та народному засідателю на час здійснення 

ними правосуддя, працівникам Національного антикорупційного 

бюро України – Генеральним прокурором України або його  

заступником; 

– Генеральному прокурору України – заступником Гене-

рального прокурора України. 

Відомості щодо повідомлення про підозру особі, зокрема 

дата та час повідомлення про підозру, правова кваліфікація кри-

мінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється 

особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність невідкладно вносяться слідчим, 

прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Структура підозри, в рамках розглянутого нами питання, 
на наш погляд, може складатись у двох варіантах алгоритмів 
дій та складатися з певних елементів. 



- 48 - 

Перший варіант, коли уповноважений орган затримує 

особу в порядку ст. 190 КПК:  

– висування підозри щодо особи, яка вчинила проти- 

правне діяння (повідомлення про підозру);  

– вирішення питання про затримання підозрюваного 

в  порядку ст. 190 КПК;  

– допиту підозрюваного;  

– вирішення питання про застосування до підозрюваного 

запобіжного заходу;  

– закінчення підозри у формі складання обвинувального 

акту, або звільнення від підозри у формі спеціальної постанови 

(закриття кримінального провадження) про це і вирішення пи-

тань, повʼязаних із реабілітацією підозрюваного. 

Другий варіант, коли уповноважений орган затримує осо-

бу в порядку ст. 208 КПК:  

– затримання підозрюваного в порядку ст. 208 КПК;  

– висування підозри щодо особи, яка вчинила проти- 

правне діяння (повідомлення про підозру протягом 24 годин 

з  моменту затримання);  

– допиту підозрюваного після повідомлення підозри;  

– вирішення питання про застосування до підозрюваного 

запобіжного заходу (протягом 60 годин з моменту затримання);  

– закінчення підозри у формі складання обвинувального 

акту, або звільнення від підозри у формі спеціальної постанови 

(закриття кримінального провадження) про це і вирішення пи-

тань, повʼязаних з реабілітацією підозрюваного. 

Можна ще говорити про третій варіант, коли затримання 

проводиться не уповноваженим органом, тобто в порядку ст. 207 

КПК, тоді алгоритм дій слідчого, прокурора буде таким:  

– прийняття заяви від особи, яка затримала іншу особу за 

підозрою у вчиненні кримінального правопорушення та в найко-

ротший строк доставила до уповноваженого органу;  

– внесення відомостей до ЄРДР за наявності в заяві  

явних ознак кримінального правопорушення;  

– допит особи як свідка, яка затримала іншу особу за  

підозрою;  
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– складання протоколу затримання підозрюваного в по-

рядку ст. 208 КПК;  

– висування підозри щодо особи, яка вчинила проти- 

правне діяння (повідомлення про підозру протягом 24 годин 

з  моменту затримання);  

– допиту підозрюваного після повідомлення підозри;  

– вирішення питання про застосування до підозрюваного 

запобіжного заходу (протягом 60 годин з моменту затримання);  

– закінчення підозри у формі складання обвинувального 

акту, або звільнення від підозри у формі спеціальної постанови 

(закриття кримінального провадження) про це і вирішення пи-

тань, повʼязаних з реабілітацією підозрюваного. 

Обґрунтована підозра про причетність особи до вчиненого 

кримінального правопорушення слугує загальною умовою для 

затримання особи, визнання її підозрюваною, допиту, застосу-

вання запобіжних заходів та обумовлює їх правомірність. Своєю 

чергою, ці заходи процесуального примусу можуть бути застосо-

вані лише за наявності самостійних правових підстав та умов, 

передбачених процесуальним законом. 

 
 

12.3. Випадки (підстави) повідомлення  
про підозру. 

Зміна підозри  
у кримінальному провадженні 

 
 

В основі підозри як кримінального процесуального явища 

є інформація, якою володіє слідчий, прокурор, про причетність 

конкретної особи до розслідуваного кримінального правопору-

шення. Водночас інформація, зі змісту якої випливає висновок 

про можливе вчинення особою кримінального правопорушення, 

може бути отримана органом досудового розслідування і з опе-

ративних, і процесуальних джерел. 

Наявність інформації, що свідчить про причетність особи 

до вчинення кримінального правопорушення, багато в чому  
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визначає характер діяльності органу досудового розслідування 

на етапі підозри і його ставлення до такої особи. Якщо у слідчо-

го, прокурора є, наприклад, лише непідтверджені оперативні 

дані, то їх необхідно ретельно перевірити, перш ніж залучати 

запідозрену особу до кримінального провадження, оскільки 

є  велика ймовірність того, що ця особа до розслідуваного кри-

мінального правопорушення або не має жодного відношення, 

або може бути залучена як свідок. А передчасне постановлення 

особи в статус підозрюваного з подальшим застосуванням до неї 

процесуального примусу може спричинити негативні наслідки 

і  для особи, і для органу досудового розслідування. 

З огляду на засаду публічності, прокурор, а також слідчий 
за погодженням із прокурором обов'язково здійснює повідомлен-
ня про підозру особі у випадках: 

– затримання особи на місці учинення кримінального 

правопорушення або безпосередньо після його учинення; 

– обрання до особи одного з передбачених запобіжних 

заходів; 

– наявності достатніх доказів для підозри особи у вчи-

ненні кримінального правопорушення. 

Слід зазначити, що нині поява в кримінальному процесі 

підозрюваного внаслідок застосування до нього заходів процесу-

ального примусу, зокрема запобіжного заходу, не розкриває дій-

сної природи підозри: по-перше, підозра формулюється через 

примус, тоді як не примус породжує підозру, а навпаки – підозра 

тягне за собою застосування до особи заходів примусу; по-друге, 

затримання підозрюваного, застосування до нього запобіжного 

заходу, внесення відомостей в ЄРДР щодо особи не вичерпують 

ситуацій, при яких громадянин реально виявляється під підоз-

рою органів що здійснюють обвинувальну діяльність. Поняття 

«підозра» повʼязується здебільшого із застосуванням органом 

досудового розслідування такого тимчасового запобіжного захо-

ду, як затримання. Тому вважаємо, що затримання особи, чи 

застосування запобіжного заходу не можуть бути підставами для 

повідомлення про підозру. Щодо цього, можна зауважити, що 

заходи забезпечення кримінального провадження можуть бути 

застосовані тільки до підозрюваного (обвинуваченого), а до  
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особи, у якої відсутній ще процесуальний статус, такі заходи 

забезпечення застосовуватись не можуть. 

У кримінальній процесуальної діяльності є декілька  
ситуацій, які об' єктивно дають змогу органу досудового розслі-
дування чи прокурору запідозрити особу у вчиненні кримінально-
го правопорушення. Зокрема: 

– вказівка на особу в інформації, яка вноситься в ЄРДР, 

як учасника кримінального правопорушення; 

– явка особи з повинною. У слідчій практиці можлива 

ситуація, коли особа добровільно приходить до органу досудово-

го розслідування з усною або письмовою заявою про вчинення 

нею кримінального правопорушення. Цей факт законодавчо 

не  закріплений у вигляді явки з повинною порівняно з КПК 

1960  року; 

– затримання особи за обставин, зазначених у ст.ст. 207, 

208 КПК. Хоча й тут є запитання щодо можливості такого за-

тримання до внесення відомостей в ЄРДР, оскільки усі запобіжні 

заходи можуть бути застосовані тільки після внесення відо- 

мостей в ЄРДР; 

– наявність у кримінальному провадженні достатньої  

кількості доказів, що вказують на особу як на учасника кримі- 

нального правопорушення. 

Під достатніми доказами для підозри особи у вчиненні 
кримінального правопорушення розуміються достовірні відомос-

ті, зібрані, перевірені й оцінені прокурором та слідчим у встано-

вленому законом порядку, які сукупно приводять до єдиного 

і  правильного висновку на певний момент розслідування про 

те,  що відповідна особа вчинила кримінальне правопорушення 

і  не підлягає звільненню від кримінальної відповідальності. 

Повідомленням особі про підозру прокурором його обви-

нувальна діяльність не закінчується під час досудового розсліду-

вання. Кримінальний процесуальний закон також встановлює 

випадки, коли повідомлення про підозру може складатися про-

курором і під час судового розгляду, зокрема, під час висунення 

додаткового обвинувачення. У такому разі прокурором скла- 

дається відповідне клопотання та виконуються дії щодо його 

погодження із прокурором вищого рівня. У разі задоволення 
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такого клопотання прокурора, суд зобовʼязаний відкласти судо-

вий розгляд на строк, необхідний для підготовки до захисту від 

додаткового обвинувачення або підготовки представника юри-

дичної особи щодо якої здійснюється провадження до судового 

розгляду та складання прокурором нової підозри, відкриття  

матеріалів іншій стороні за додатковим обвинуваченням та  

складання нового обвинувального акту прокурором та вручення 

його  копій. 

Закон не вимагає від слідчого зібрати до цього часу всі  

необхідні та можливі докази, які підлягають доказуванню у кри-

мінальній справі. Однак у цей момент необхідно зібрати доста-
тньо доказів, які вказують на те, що: 

– діяння щодо якого провадиться розслідування, справді 

мало місце; 

– його вчинила особа, питання про притягнення якої як 

обвинуваченого вирішується; 

– у діянні цієї особи міститься склад конкретного злочину; 

– відсутні обставини, які виключають провадження 

у  справі та кримінальну відповідальність цієї особи. 

Рішення про притягнення особи до кримінальної відпові-

дальності (повідомлення про підозру) може прийняти тільки 

слідчий, прокурор у провадженні на підставі внутрішнього пере-

конання про винуватість особи. Якщо кримінальне провадження 

розслідує група слідчих, повідомлення про підозру складає про-

курор або старший слідчої групи за дорученням прокурора. 

Після повідомлення про підозру слідчий, прокурор або ін-

ша уповноважена службова особа (особа, якій законом надано 

право здійснювати затримання) зобовʼязані невідкладно повідо-

мити підозрюваному про його права, передбачені ст. 42 КПК та 

вручити памʼятку про розʼяснення процесуальних прав та 

обовʼязків. Слідчий, прокурор або інша уповноважена службова 

особа на прохання підозрюваного зобовʼязані детально 

розʼяснити кожне із зазначених прав. 

Письмове повідомлення про підозру має містити такі  
відомості: 

– прізвище та посаду слідчого, прокурора, який здійснює 

повідомлення; 
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– анкетні відомості особи (прізвище, імʼя, по батькові, 

дату та місце народження, місце проживання, громадянство), 

яка  повідомляється про підозру; 

– найменування (номер) кримінального провадження, 

у  межах якого здійснюється повідомлення; 

– зміст підозри; 

– правова кваліфікація кримінального правопорушення, у 

вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (части-

ни статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

– стислий виклад фактичних обставин кримінального 

правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, зокрема 

зазначення часу, місця його учинення, а також інших суттєвих 

обставин, відомих на момент повідомлення про підозру; 

– права підозрюваного; 

– підпис слідчого, прокурора, який здійснив повідомлення. 

У разі виникнення підстав для повідомлення про нову  

підозру або зміну раніше повідомленої підозри слідчий, проку-

рор зобовʼязані виконати дії, передбачені щодо повідомлення 

підозри за обставинами, які їм стали відомі, та не могли  

бути відомі під час здійснення попередньої процесуальної  

діяльності.  

 
 

Контрольні запитання 

 
1. Дайте визначення поняття «повідомлення про підозру». 

2. У чому полягає значення повідомлення про підозру? 

3. Який порядок повідомлення про підозру в кримінально-

му провадженні? 

4. Які правові наслідки повідомлення про підозру в кримі-

нальному провадженні? 

5. Які підстави повідомлення про підозру? 

6. Які підстави зміни підозри у кримінальному прова-

дженні? 

7. Який порядок повідомлення про підозри в разі їх зміни? 
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Тема 13 

 
СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ 

 
 

13.1. Загальні положення проведення слідчих (розшукових) дій 
13.2. Характеристика допиту та його видів 
13.3. Характеристика пред' явлення для впізнання та його  

видів 
13.4. Характеристика обшуку та його видів 
13.5. Процесуальна характеристика огляду та його видів.  
         Освідування 
13.6. Характеристика слідчого експерименту 
13.7. Характеристика проведення експертизи 

 
 

13.1. Загальні положення 
проведення слідчих (розшукових) дій 

 
 

Процесуальні дії слідчого або прокурора під час досудово-

го розслідування, незалежно від їх завдання, загалом спрямовані 

на швидке, повне й неупереджене розслідування кримінального 

провадження. У такому розумінні всі процесуальні дії слідчого 

щодо кримінального провадження можна було б назвати слідчи-

ми (розшуковими) діями. Але в юридичній літературі слідчими 

(розшуковими) діями називають лише ті, специфічною ознакою, 

яких є безпосередня спрямованість на виявлення, збирання, дос-

лідження, перевірку, оцінку й використання доказів, тобто ті дії 

слідчого, результати яких безпосередньо повʼязані з можливістю 

отримання доказової інформації. 
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Кримінальний процесуальний закон передбачає слідчі  

(розшукові) дії, сукупність яких дає змогу говорити про них 

як  про систему. Для отримання доказів слідчий має право про-

водити такі слідчі (розшукові) дії:  

– допит, зокрема одночасний допит двох або більше ра-

ніше допитаних осіб (ст.ст. 224–226 КПК), допит у режимі відео-

конференції під час досудового розслідування (ст. 232 КПК); 

– предʼявлення для впізнання: особи (ст. 228 КПК), речей 

(ст. 229 КПК), трупа (ст. 230 КПК), впізнання у режимі відеоко-

нференції під час досудового розслідування (ст. 232 КПК); 

– обшук (ст.ст. 233–236 КПК); 

– огляд: місцевості, приміщень, речей та документів 

(ст.  237 КПК), трупа (ст. 238 КПК), огляд трупа, повʼязаний 

з  ексгумацією (ст. 239 КПК); 

– ексгумація трупа (ст. 239 КПК); 

– слідчий експеримент (ст. 240 КПК); 

– освідування особи (ст. 241 КПК);  

– залучення експерта та проведення експертизи 

(ст.ст.  242–243 КПК); 

– отримання зразків для експертизи (ст. 245 КПК). 

Термін «слідча дія» найвживанішиий в практиці діяльності 

органів досудового розслідування та прокуратури. 

Слідчі (розшукові) дії – це різновид процесуальних дій, які 
спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку 
отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні 
з  подальшою їх оцінкою, і окремо, і сукупно для прийняття 
окремих процесуальних рішень, що визначають рух кримінально-
го провадження. 

Послідовність слідчих (розшукових) дій залежить від кон-

кретної слідчої ситуації і установлюється слідчим або прокуро-

ром самостійно.  

Слідчі (розшукові) дії можна класифікувати залежно від 

окремих критеріїв:  

– за порядком проведення (первинні, повторні та  

додаткові). 

Первинні – це слідчі розшукові дії, які проводяться уперше 

щодо предмета або учасника дослідження. 
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Повторним називають ті слідчі (розшукові) дії, які мають 

той самий предмет, що і первинні, наприклад, коли йдеться 

про  ті ж відомості, які отримані під час первинного допиту від 

допитуваної особи, але слідчий не впевнений у достовірності 

раніше отриманих показань, з огляду на що, проводить повтор-

ний допит. 

Додатковими називають слідчі (розшукові) дії, метою 

яких є отримання відомостей, які не були отримані під час пер-

винної слідчої (розшукової) дії з обʼєктивних або субʼєктивних 

причин. Такою причиною, наприклад, може бути погодні умови 

під час проведення первинного огляду місця події на відкритій 

місцевості, що не дали можливості повністю встановити всі об-

ставини учинення кримінального правопорушення; 

– за вказівкою у кримінальному процесуальному законі 
(обовʼязкові та необовʼязкові). 

Обовʼязковість слідчої (розшукової) дії може визначатися 

прямою вказівкою в законі, наприклад, випадки обовʼязкового 

призначення судово-медичної експертизи для встановлення при-

чин смерті; призначення судово-психіатричної експертизи для 

зʼясування психічного стану підозрюваного або обвинуваченого. 

Якщо одні й ті самі обставини учинення кримінального 

правопорушення відомі одночасно великій кількості осіб (на- 

приклад, у разі проведення культурно-масових заходів), то 

не  обовʼязково їх усіх допитувати; 

– за місцем проведення: (за місцем проведення досудово-

го розслідування, на місці події, за місцем знаходження учасника 

слідчої (розшукової) дії). 

Зазвичай більшість слідчих (розшукових) дій проводиться 

у кабінеті слідчого або в кімнатах для проведення слідчих (роз-

шукових) дій органу досудового розслідування. Проте бувають 

випадки, коли слідча (розшукова) дія може бути проведена на 

місці учинення кримінального правопорушення, наприклад, 

огляд місця події, слідчий експеримент на місці події тощо. Та-

кож окремі слідчі (розшукові) дії можуть бути проведені за міс-

цем знаходження учасника слідчої (розшукової) дії, наприклад, 

допит підозрюваного у СІЗО, допит потерпілого у лікарні тощо; 
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– за прийняттям рішення уповноваженою посадовою 
особою (за рішенням слідчого (постановою або без такої), за 

рішенням прокурора (постановою), за рішенням слідчого судді 

(ухвалою). 

Для проведення слідчих (розшукових) дій наявні загальні 

умови, які становлять сукупність вимог, передбачених криміна-
льним процесуальним законом, що ставляться до процедури 
кожної окремої слідчої (розшукові) дії. 

Слідчі (розшукові) дії будуть правомірними за таких за-

гальних умов:  

– будь-яка слідча (розшукова) дія може проводитися за 

рішенням слідчого, прокурора, слідчого судді тільки після вне-

сення відомостей до ЄРДР, за винятком огляду місця події;  

– порядок проведення слідчих (розшукових) дій і їх про-

цесуальне оформлення має чітко відповідати кримінальному 

процесуальному законодавству;  

– відповідальність за своєчасність, законність і обґрунто-

ваність проведення слідчих (розшукових) дій покладається на 

особу, яка провадить розслідування у кримінальному прова-

дженні; 

– слідчі (розшукові) дії проводяться за наявності підстав 

(правових, процесуальних і фактичних). 

Правові підстави – це сукупність передбачених кримі- 

нальним процесуальним законом умов, які надають слідчому 

право провадити ту або іншу слідчу (розшукову) дію. 

Фактичні підстави – це різні фактичні дані, які визнача-

ють необхідність виявлення, збирання і перевірки доказів шля-

хом проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення 

обставин учинення кримінального правопорушення. 

Процесуальні підстави – це рішення викладене у проце- 

суальному акті правозастосування (постанова або ухвала) на 

основі фактичних даних і ґрунтується на нормі кримінального 

процесуального закону. Як зазначалося, не у всіх випадках 

обовʼязково оформляти процесуальне рішення про проведення 

слідчої (розшукової) дії. 

Рішення про проведення слідчих (розшукових) дій прий-

має слідчий самостійно, за винятком випадків, коли слідча  
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(розшукова) дія проводиться за рішенням слідчого судді або 

прокурора. 

Слідчі (розшукові) дії можуть проводитись і за вказівкою 

прокурора, начальника органу досудового розслідування, за кло-

потанням інших учасників кримінального провадження, напри-

клад, підозрюваного, його захисника, потерпілого, цивільного 

позивача, цивільного відповідача, їх представників. 

Мета проведення слідчої дії, зазвичай, безпосередньо  

передбачена у КПК. Наприклад, метою огляду є виявлення та 

фіксації відомостей щодо обставин учинення кримінального 

правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, 

приміщення, речей та документів (ч. 1 ст. 237 КПК). 

Місце і час проведення слідчих (розшукових) дій. Пере-

важно слідчі (розшукові) дії проводяться там, де визнає за необ-

хідне слідчий. Найчастіше це кабінет слідчого. Деякі слідчі дії 

не  можуть проводитись у кабінеті слідчого (огляд місця події, 

слідчий експеримент тощо). Іноді слідчі (розшукові) дії слідчий 

проводить за місцем перебування допитуваної особи (потерпіло-

го – у лікарні, підозрюваного – в слідчому ізоляторі). 

Кримінальний процесуальний закон передбачає проведен-

ня слідчих дій у денний час (із 6 до 22 години). В нічний час 

слідчі (розшукові) дії можуть бути проведені у невідкладних 

випадках, коли зволікання з їх проведенням створює загрозу 

настання негативних наслідків, утрати доказів, продовження 

злочинних дій, приховування злочинців тощо. 

У деяких випадках проведення слідчої (розшукової) дії 

зумовлене попередньою слідчою (розшуковою) дією або прямо 

передбачене вказівкою в законі. Так, якщо під час допиту потер-

пілий дасть показання про те, що він зможе упізнати особу, яка 

вчинила кримінальне правопорушення, проводиться предʼяв- 

лення для впізнання. Окрім цього, передбачені випадки обовʼяз- 

кового призначення експертизи. 

Слідчі (розшукові) дії, які проводяться за дорученням  

слідчого, прокурора, необхідно виконати у строк який вказаний 

у дорученні. 

Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні про-

водяться протягом строку досудового розслідування.  
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Тривалість слідчої (розшукової) дії залежить від її харак-

теру, умов, у яких вона проводиться. 

Учасники слідчих (розшукових) дій. Учасниками слідчих 

(розшукових) дій можуть бути, окрім особи, яка її проводить, 

прокурор, начальник органу досудового розслідування, інші 

особи, присутність яких слідчий визнає за необхідне. Прокурор 

і  начальник органу досудового розслідування, окрім особистої 

участі в проведенні слідчої (розшукової) дії, мають право давати 

слідчому вказівки. У всіх випадках участі прокурора або началь-

ника органу досудового розслідування в разі проведення слідчих 

(розшукових) дій обовʼязково робиться відмітка у відповідному 

протоколі. 

У разі проведення деяких слідчих (розшукових) дій при- 

сутні поняті. Слідчий запрошує їх із кількості незаінтересованих 

осіб. Основна роль понятих полягає в тому, щоб засвідчити факт, 

зміст і результати слідчої (розшукової) дії, при проведенні якої 

вони були присутніми. Перед початком слідчої (розшукової) дії 

слідчий повинен розʼяснити понятим їх права й обовʼязки. 

Згідно з ч. 7 ст. 223 КПК слідчий, прокурор зобовʼязані за-

просити не менше двох незаінтересованих осіб (понятих) для 

предʼявлення особи, трупа або речі для впізнання, огляду трупа, 

заразом повʼязаного з ексгумацією, слідчого експерименту, осві-

дування особи. Винятками є випадки застосування безперервно-

го відеозапису перебігу проведення відповідної слідчої (розшу-

кової) дії. Понятих можна запросити для участі в інших процесу-

альних діях, якщо слідчий, прокурор уважатиме за доцільне. 

Обшук або огляд житла або іншого володіння особи, об-

шук особи також проводиться за обовʼязкової участі не менше 

двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фік-

сування відповідної слідчої (розшукової) дії. 

Понятих можна допитати під час судового розгляду як 

свідків проведення відповідної слідчої (розшукової) дії. Особа, 

яку залучають до проведення процесуальних дій під час досудо-

вого розслідування як понятого, зобовʼязана на вимогу слідчого, 

прокурора не розголошувати відомості щодо проведеної проце-

суальної дії. 
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Як понятих не варто залучати осіб, які перебувають у стані 

алкогольного спʼяніння, осіб, які мають фізичні вади, що переш-

коджають усвідомленню змісту, перебігу і результатів слідчої 

(розшукової) дії: сліпі або такі, що мають поганий зір, глухі, 

осіб, що мають громадянство інших держав або проживають 

на  значному віддаленні від місця проведення досудового  

розслідування. 

У багатьох слідчих (розшукових) діях можлива участь  

експерта або спеціаліста, які надають допомогу слідчому в за-

стосуванні технічних засобів і прийомів виявлення, фіксування 

доказів, використовуючи свої знання і навички.  

Під час проведення слідчих (розшукових) дій за участю 

малолітньої або неповнолітньої особи забезпечується участь 

законного представника, педагога або психолога, а за необхідно-

сті – лікаря. 

У такому разі до початку слідчої (розшукової) дії педагогу, 

психологу, законному представнику або лікарю розʼяснюється 

їхнє право за дозволом ставити уточнювальні запитання мало- 

літній або неповнолітній особі. 

Відповідно до закону або за рішенням слідчого у прове-

денні слідчих дій можуть брати участь підозрюваний, його захи-

сник, представник або законний представник, свідок, потерпілий 

та інші особи. 

Законний представник під час проведення слідчих (розшу-

кових) дій користується процесуальними правами особи, інте-

реси якої він представляє, окрім процесуальних прав, реалізація 

яких здійснюється безпосередньо підозрюваним, і не може бути 

доручена представнику (ст. 44 КПК). 

Неприбуття захисника для участі у проведенні певної про-

цесуальної дії, якщо захисник був завчасно попереджений про 

її  проведення, і за умови, що підозрюваний, обвинувачений 

не  заперечує проти проведення процесуальної дії за відсутності 

захисника, не може бути підставою для визнання цієї проце- 

суальної дії незаконною, окрім випадків, коли участь захисника 

є  обовʼязковою. 

Якщо підозрюваний, обвинувачений заперечує проти про-

ведення процесуальної дії за відсутності захисника, проведення 
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процесуальної дії відкладається або для її проведення залучаєть-

ся захисник у порядку, передбаченому ст. 53 КПК. Захисник 

користується процесуальними правами підозрюваного, обвину-

ваченого, захист якого він здійснює, окрім процесуальних прав, 

які реалізуються безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим 

і  не може бути доручена захиснику, з моменту надання докумен-

тів, передбачених ст. 50 КПК, слідчому, прокурору, слідчому 

судді, суду. 

Захисник має право брати участь у проведенні допиту та 

інших процесуальних діях, що проводяться за участю підозрю-

ваного, обвинуваченого, до першого допиту підозрюваного мати 

з ним конфіденційне побачення без дозволу слідчого, прокурора, 

суду, а після першого допиту – такі ж побачення без обмеження 

кількості та тривалості. Такі зустрічі можуть відбуватися під 

візуальним контролем уповноваженої службової особи, але в 

умовах, за яких неможливе прослуховування або підслуховуван-

ня (ст. 46 КПК). 

У випадках, коли особа не володіє мовою, якою ведеться 

судочинство, запрошується перекладач для перекладу пояснень, 

показань або документів. 

Перед початком процесуальної дії сторона кримінального 

провадження, яка залучила перекладача, або суд пересвідчують-

ся в особі й компетентності перекладача, зʼясовують його сто- 

сунки з підозрюваним, обвинуваченим, потерпілим, свідком 

і  розʼяснюють його права й обовʼязки. 

Слідча (розшукова) дія, що проводиться за клопотанням 

сторони захисту, потерпілого, проводиться за участю особи, яка 

її ініціювала, та (або) її захисника або представника, окрім випа-

дків, коли, з огляду на специфіку слідчої (розшукової) дії, це 

неможливо або така особа письмово відмовилася від участі в ній. 

Особи, що ініціювали проведення слідчої (розшукової) дії 

і присутні під час її проведення, мають дотримуватися відповід-

них процесуальних вимог, виконувати законні вказівки й розпо-

рядження слідчого, прокурора, який проводить слідчу (розшуко-

ву) дію і лише з його дозволу ставити запитання, а в разі незгоди 

з рішеннями особи, яка проводить слідчу (розшукову) дію,  



- 63 - 

висловлювати власні пропозиції, зауваження та заперечення 

щодо порядку проведення відповідної слідчої (розшукової) дії, 

факт і  зміст яких підлягає обовʼязковому занесенню до протоко-

лу, незалежно від задоволення або відмови у задоволенні слід- 

чого, прокурора або особи, яка проводить таку дію за його  

дорученням. 

Фіксація проведення слідчих (розшукових) дій. Відповід-

но до ст. 103 КПК процесуальні дії під час кримінального прова-

дження можуть фіксуватися: 

– у протоколі; 

– на носії інформації, на якому за допомогою технічних 

засобів зафіксовані процесуальні дії; 

– у журналі судового засідання. 

Про факт проведення будь-якої слідчої (розшукової) дії 

складають протокол із відповідними додатками. 

Додатками до протоколу можуть бути: 
– спеціально виготовлені копії, зразки обʼєктів, речей 

і  документів; 

– письмові пояснення спеціалістів, які брали участь 

у  проведенні відповідної процесуальної дії; 

– стенограма, аудіо-, відеозапис процесуальної дії; 

– фототаблиці, схеми, зліпки, носії компʼютерної інфор-

мації й інші матеріали, які пояснюють зміст протоколу. 

Факт долучення додатків до протоколу обовʼязково зазна-

чають у протоколі. Додатки до протоколів потрібно належно 

виготовити, упакувати задля надійного збереження, а також за-

свідчити підписами слідчого, прокурора, спеціаліста, інших осіб, 

які брали участь у виготовленні та/або вилученні таких додатків. 

У разі фіксування процесуальної дії під час досудового ро-

зслідування за допомогою технічних засобів про це потрібно 

зазначити у протоколі. 

Протокол під час досудового розслідування складається 

письмово від руки або друкується слідчим або прокурором, які 

проводять відповідну процесуальну дію, під час її проведення 

або безпосередньо після її закінчення. До складу слідчої (розшу-

кової) дії входять також дії щодо відповідного упакування речей 
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і документів й інші дії, що мають значення для перевірки резуль-

татів процесуальної дії. 

Перед підписанням протоколу учасникам процесуальної 

дії надається можливість ознайомитися із текстом протоколу. 

Зауваження і доповнення зазначаються у протоколі перед 

підписами. Протокол підписують усі учасники, які брали участь 

у проведенні процесуальної дії. Якщо особа через фізичні вади 

або з інших причин не може особисто підписати протокол, то 

ознайомлення такої особи з протоколом здійснюється у присут-

ності її захисника (законного представника), який власним під-

писом засвідчує зміст протоколу та факт неможливості його 

підписання особою. 

Якщо особа, яка брала участь у проведенні процесуальної 

дії, відмовилася підписати протокол, про це зазначається в про-

токолі. Такій особі надається право дати письмові пояснення 

щодо причин відмови від підписання, які вносяться до протоко-

лу. Факт відмови особи від підписання протоколу, а також факт 

надання письмових пояснень особи щодо причин такої відмови 

засвідчується підписом її захисника (законного представника), 

а  в разі його відсутності – понятих (ст. 104 КПК). 

 

 

13.2. Характеристика допиту  
та його видів 

 
 

Допит за своїм змістом є способом одержання від осіб, ко-

трі наділені в кримінальному провадженні певним процесуаль-

ним статусом відомостей щодо відомих їм обставин у певному 

кримінальному провадженні. Допит має на меті отримання відо-

мостей, які згідно зі ст. 95 КПК, матимуть статус показань – 

джерел доказів. Такі відомості під час досудового розслідування 

згідно з ч. 1 ст. 84 КПК отримуються слідчим або прокурором 

у  процесі їх безпосереднього спілкування з належним субʼєктом 

через фіксування в протоколі або на носії інформації на якому, 
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за  допомогою використання науково-технічних засобів, зафіксо-

вані процесуальні дії щодо отримання показань особи і їх ре-

зультат (ст. 103 КПК). Також у ч. 1 ст. 84 КПК визначено перелік 

належних субʼєктів, котрі мають право отримувати показання 

в  процесі розслідування. Такими субʼєктами є: слідчий та про-

курор, слідчий суддя.  

Залежно від можливості набуття процесуального статусу 

особи, яка володіє відомостями, які мають значення для кримі-

нального провадження, закон розрізняє допити таких субʼєктів: 

потерпілого, свідка, підозрюваного, експерта. 

Відтак допит під час досудового розслідування в кримі-

нальному провадженні – це слідча (розшукова) дія, проведення 
якої направлене на збирання, перевірку, оцінку доказів способом 
отримання у словесній формі даних про обставини, які мають 
значення для кримінального провадження, і подальшої їх фіксації 
в протоколі й іншими передбаченими законом способами належ-
ними суб'єктами кримінальної процесуальної діяльності. 

Підстави для проведення допиту. Для проведення допи-

ту не потрібно винесення постанови або отримання дозволів 

суду. Слідчий або прокурор керується наявними у матеріалах 

провадження достатніми даними, під час аналізу й оцінки яких 

він самостійно приймає рішення про необхідність проведення 

такої слідчої (розшукової) дії як допит.  

Місце проведення допиту. Ґрунтуючись на загальних 

правилах проведення слідчих (розшукових) дій, допит прово-

диться за місцем досудового розслідування – місцем терито- 

ріальної дислокації органу досудового розслідування. Здебіль-

шого у кабінеті слідчого або прокурора, а у випадках, коли про-

ведення допиту доручено оперативному підрозділу, – в службо-

вому кабінеті уповноваженої особи правоохоронного органу, 

котра виконує таке доручення. Визначаючись із місцем прове-

дення допиту, слідчий або прокурор має перевірити таке примі-

щення на предмет наявності або можливості створення належних 

умов для вільного спілкування з допитуваним, а також, виходячи 

з тактичних потреб конкретного допиту.  

Час проведення допиту. Час в який є можливе проведен-

ня допиту, а також його тривалість є суворо регламентований 
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ч.  4 ст. 223 КПК і ч. 2 ст. 224 КПК. Час проведення допиту та 

випадки відступлення від правила розглянуті нами в частині 

загальних умов проведення слідчих (розшукових) дій. А щодо 

тривалості проведення допиту, то закон не дозволяє його прове-

дення безперервно понад дві години, а загалом понад вісім годин 

на день. Тобто часовий інтервал визначений для проведення 

допиту на день є 8 годин, від 6 до 22 години з чотирьохразовим 

безперервним проведенням допиту по 2 години.  

Порушення ж вимоги закону щодо часу та тривалості  

проведення допиту вважається грубим порушенням норм кри- 

мінального процесуального закону і може тягнути за собою 

під  час  оцінки його результатів судом прийняття рішення про  

його недопустимість, адже згідно з ч. 1 ст. 87 КПК доказ  

визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встанов-

леному КПК. 

Учасники допиту. Крім логічно визначених учасників до-

питу, без котрих його проведення апріорі є неможливим (мається 

на увазі слідчого, прокурора та особи (осіб) допитуваного), брати 

участь у його проведенні можуть й інші учасники кримінального 

провадження. Такими учасниками можуть бути: прокурор (рег-

ламентовано п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК), експерт (п. п. 3 та 5 ч. 3 ст. 69 

КПК), спеціаліст (ч. 4 ст. 71 та ч. 5 ст. 224 КПК), перекладач (за 

необхідності у порядку і на основі ст. 29, 68 і ч. 3 ст. 224 КПК), 

захисник (на підставі п. 3 ч. 3 ст. 42 та ст. 45 КПК), адвокат свід-

ка (ст. 50 та п. 2 ч. 1 ст. 66 КПК), законний представник, педагог, 

психолог, лікар у разі допиту малолітньої або неповнолітньої 

особи (ст. 226 КПК). Також закон не забороняє залучати для 

проведення допиту понятих.  

Хід такої слідчої (розшукової) дії, як допит для зручності 

можна поділити на кілька етапів: 1) зʼясування особи допитува-

ного; 2) розʼяснення ходу проведення допиту; 3) розʼяснення 

прав й обовʼязків допитуваному; 4) вільна розповідь; 5) запитан-

ня слідчого та прокурора і відповіді на них допитуваним. 

Ч. 3 ст. 224 КПК визначає, що перед допитом установлю-

ється особа, розʼяснюються її права, а також порядок проведення 

допиту. Особу допитуваного встановлюють через ознайомлення 

з її документами, що посвідчують особу.  
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Після зʼясування особи допитуваного слідчий або проку-

рор повідомляють особі про підстави проведення допиту та про 

процесуальний статус особи, залежно від якого розʼяснюють 

комплекс її прав, а також доводять процес проведення певної 

слідчої (розшукової) дії. Про ці факти обовʼязково зазначається 

у  протоколі слідчої розшукової дії про що робиться відмітка 

(у  виді підпису особи допитуваного).  

Безпосередньо отримання даних, які мають значення для 

встановлення обставин кримінального провадження, здебільшо-

го розпочинається з пропозиції слідчого, прокурора розповісти 

про все відоме особою, яка викликана на допит або ж із нагаду-

вання загальних фактів й обставин події про яку слідчий має на 

меті отримати дані від допитуваного. Після цього особі надаєть-

ся можливість у формі вільної розповіді надати відомі їй факти. 

Необхідність питань і їх кількість зумовлюється тим, що особа 

допитуваного не завжди звертає увагу на певні обставини, озна-

ки, особливості, факти, дії, які мають значення у кримінальному 

провадженні з юридичного погляду (наприклад, певні дії осіб 

або особи, котрі за певних обставин можуть бути підставою 

для  перекваліфікації кримінального провадження), а також  

така необхідність викликається й незнанням особою допиту- 

ваного всіх обставин кримінального провадження, а тому  

й розповідь може не торкатися тих особливостей, в яких зацікав-

лений слідчий. 

Враховуючи те, що давати показання це право, а не обо- 

вʼязок підозрюваного, то останній наділений правом відмовитися 

від дачі показань або відповідей на запитання. В такому випадку 

слідчий зобовʼязаний негайно зупинити допит після отримання 

такої заяви, про що робиться відповідна відмітка у протоколі. 

Необхідно враховувати, що підозрюваний може відмовитися від 

дачі показань і повністю, і давати відповіді лише на певні запи-

тання. В останньому випадку допит не зупиняється слідчим, 

а  лише в протоколі зазначається на які саме запитання відмо- 

вився давати відповіді допитуваний. Якщо підозрюваний пові-

домив й мотиви відмови, то такі дані теж обовʼязково мають 

бути занесені до протоколу.  



- 68 - 

Відмовитися давати відповіді на окремі запитання може 

будь-яка особа незалежно від її процесуального статусу, якщо 

є  безпосередня заборона у законі щодо цього (таємниця сповіді, 

лікарська таємниця, професійна таємниця захисника тощо), або 

допитувана особа вважає, що відповідь на поставлене запитання 

може нашкодити їй самій, членам сімʼї або близьким родичам 

і  вона користується передбаченим Конституцією України 

(ст.  63) правом, на основі засади свободи від самовикриття 

(ст.  18 КПК), не відповідати на такі запитання.  

Окрім того, кримінальний процесуальний закон передба-

чає коло осіб, котрі через власний специфічний статус у суспіль-

стві не можуть бути допитані як свідки (ч. 2 ст. 65 КПК).  

Окрім зазначених осіб, закон визначає також свідоцький 

імунітет і особам, котрі мають право дипломатичної недоторка-

ності або є працівниками дипломатичних представництв (ч. 4 

ст.  65 КПК). Такі особи в першому випадку можуть бути допи-

тані лише з власної згоди на надання показань, а в другому – 

з  дозволу представника дипломатичної установи. Таким особам 

слідчий перед початком допиту також зобовʼязаний розʼяснити 

право відмовитися давати показання і зазначити про це у прото-

колі. Підтвердження дипломатичного імунітету або дипломатич-

но-службового імунітету працівників дипломатичних, консуль-

ських установ згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні 

зносини 1961 року, Віденської конвенції про консульські зноси-

ни 1963 року, Положення про дипломатичні представництва та 

консульські установи іноземних держав в Україні затвердженого 

Указом Президента України № 198/93 від 10 червня 1993 року, 

Положення про акредитацію співробітників дипломатичних 

і   консульських установ іноземних держав, міжнародних органі-

зацій та їхніх представництв, інших іноземних організацій, за-

твердженого Наказом МЗС № 11 від 13 жовтня 2003 року здійс-

нюється дипломатичними, консульськими, службовими картка-

ми. Серія, номер й субʼєкт видачі (підпис посадової особи 

Управління державного протоколу МЗС України) таких карток 

зазначається у протоколі допиту.  

Треба памʼятати, що імунітет до дачі показань як свідка 

не  звільняє особу від явки за викликом слідчого. Зазначені нами 
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особи попри імунітет до дачі показань зобовʼязані зʼявитися за 

викликом слідчого і засвідчити власним підписом у протоколі 

заявлений ними імунітет способом предʼявлення відповідних 

документів. У протоколі допиту зазначається факт відмови від 

дачі показань та мотивація такої відмови. 

Процесуальне оформлення ходу та результатів допиту 

здійснюється згідно з положеннями та вимогами ст.ст. 103, 104 

КПК, хоча прямої вимоги закону щодо фіксації ходу і результа-

тів різних видів допиту немає. Та є загальна для використання 

норма, передбачена ч. 1 ст. 104, – «у випадках, передбачених 

КПК, хід і результати проведення процесуальної дії фіксуються 

у  протоколі». 

Особливістю щодо змісту та форми протоколу допиту 

є  випадки застосування слідчим науково-технічних засобів для 

фіксування ходу та результатів певної слідчої (розшукової) дії. 

Так, якщо слідчий застосовує, наприклад, відеозапис або звуко-

запис, текст показань може не вноситися до протоколу, але лише 

за умови, що жоден із учасників допиту не наполягає на цьому 

і  фіксація за допомогою технічних засобів проводиться безпере-

рвно (ч. 2 ст. 104 КПК). Про факт такого застосування і не фіксу-

вання показань у протоколі робиться відповідна відмітка, яка 

скріплюється печатками всіх учасників допиту. 

Протокол допиту підписують усі учасники слідчої (розшу-

кової) дії. Якщо особа, яка брала участь у проведенні допиту, 

відмовляється підписувати протокол, про це зазначається у ньо-

му (ч. 6 ст. 104 КПК). Варто памʼятати, що особі, котра відмов-

ляється підписати протокол, обовʼязково надається можливість 

дати письмові пояснення щодо причин відмови у підписанні. 

Цей факт засвідчується підписами захисника особи, котра відмо-

вилася підписати протокол або підписом її законного представ-

ника, а в разі відсутності таких – підписами понятих. Зрозуміло, 

що про вказані обставини слідчий дізнається не перед початком 

проведення слідчої (розшукової) дії, а безпосередньо під час 

оголошення особою відмови від підпису протоколу. Тому для 

запрошення осіб, передбачених ч. 6 ст. 104 КПК, слідчий оголо-

шує перерву в проведенні допиту, про що зазначається у прото-
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колі зі зазначенням точного часу оголошення перерви і скріп- 

люється підписом всіх учасників допиту, котрі не заявляли про 

непідписання протоколу.  

Під час проведення допиту для фіксації його ходу та ре-

зультатів слідчий вправі використовувати науково-технічні засо-

би. Такі засоби застосовуються згідно зі загальними правилами 

їх застосування під час провадження досудового розслідування, 

передбачених ст. 107 КПК.  

Види допиту. Одночасний допит двох або більше допи-
таних осіб. Закон у ч. 9 ст. 224 КПК дає змогу слідчому, як засіб 

зʼясування причин розбіжностей у показаннях раніше допитаних 

осіб, провести одночасний допит двох або більше допитаних 

раніше осіб. Такий допит проводиться загалом з урахуванням 

кількох особливостей. 

Такі особливості стосуються фактичної підстави для про-

ведення такого виду допиту та необхідності проведення перед 

ним інших слідчих (розшукових) дій. Отже, фактичною підста-

вою для проведення такої слідчої дії є наявність розбіжностей у 

показаннях двох або більше осіб за певним фактом або обстави-

нами. Закон не регламентує, які саме розбіжності мають бути 

виявлені, необхідним є лише сам факт наявності таких розбіжно-

стей. Вони мають бути зафіксовані в матеріалах кримінального 

провадження, а саме в протоколах допиту осіб у показаннях кот-

рих є відмінності. Це випливає з іншої обовʼязкової умови необ-

хідної для можливості проведення одночасного допиту – осіб 

з  якими слідчий планує провести одночасний допит повинні 

бути раніше ним допитані. 

Проведення одночасного допиту можливим є у разі, коли 

зʼясування причин розбіжностей має значення для правильного 

вирішення кримінального провадження і проведення такої  

слідчої (розшукової) дії негативно не вплине на процес роз- 

слідування. 

Процесуальний статус осіб, з якими буде проведено одно-

часний допит, законом не визначений, це означає, що одночас-

ний допит може проводитися і між однаковими за процесуаль-

ним статусом особами, і з особами, котрі мають різний за проце-
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суальним інтересом статус. Кількість осіб, котрі будуть допиту-

ватися, визначається слідчим у кожному конкретному випадку 

залежно від обставин кримінального провадження та, з огляду на 

зміст показань кожного з них. 

Особливим у цьому випадку є також і предмет допиту.  

Різнить його від загального предмета допиту те, що під час од-

ночасного допиту раніше допитаних осіб чи, як його ще назива-

ють, очної ставки, спеціально не встановлюються обставини 

досліджуваної події. Тобто за своїм змістом, згідно з ч. 9 ст. 224 

КПК, пізнавальна діяльність слідчого й учасників прове- 

дення певної слідчої (розшукової) дії направлена на встановлен-

ня причин наявності розбіжностей у показаннях – що є метою 

її  проведення.  

Допит малолітньої або неповнолітньої особи. Немож-

ливість самостійного забезпечення своїх прав й інтересів у кри-

мінальному судочинстві внаслідок недосягнення віку, з якого 

можливим є їх повноцінна реалізація та недосягнення особою, 

повноцінного соціального розвитку, що також повʼязане з віко-

вими характеристиками, зумовило появу такого виду допиту 

в  кримінальному провадженні, як допит малолітньої або непов-

нолітньої особи. Крім загальних вимог до проведення допиту 

законодавець вводить низку особливостей, яких варто дотриму-

ватися слідчому або прокурору в разі проведення допиту з таки-

ми особами. Правила, викладені в ст. 226 КПК, стосуються без 

винятку всіх осіб, котрі не досягли на момент проведення з ними 

допиту 14-річного віку (малолітньої особи) та 18-річного (непов-

нолітнього – дитини у віці від 14 до 16 років), згідно з п.п. 11, 12 

ч. 1 ст. 3 КПК. Тому перед початком проведення допиту слідчий 

має переконатись у віці особи через ознайомлення з представле-

ними документами, які засвідчують вік певної особи. Про вста-

новлення віку особи за документами і дані про такі документи 

(вид документа, серія, номер, орган, котрий видав) заносяться до 

протоколу допиту.  

У разі неможливості зʼясування віку неповнолітньої або 

малолітньої особи за представленими документами, наприклад, 

у  разі відсутності таких унаслідок втрати або крадіжки, слідчий 
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має вжити всіх доступних йому засобів для встановлення віку 

(направлення запитів до дитячих будинків, пологових будинків, 

навчальних закладів, організацій що видавали втрачені докумен-

ти тощо з метою отримання необхідної інформації). Закон також 

дозволяє як спосіб встановлення віку неповнолітнього підозрю-

ваного, призначити або комплексну психолого-психіатричну або 

психологічну експертизу в разі, коли іншим способом встанови-

ти вік особи є неможливим. 

Специфічним є і коло учасників допиту за участю малолі-

тнього або неповнолітнього допитуваного. Обовʼязковими учас-

никами проведення допиту, окрім визначених загальними прави-

лами допитів, є: законні представники допитуваної малолітньої 

або неповнолітньої особи; педагог або психолог; за необхіднос-

ті – лікар. КПК у ст. 44 та 59 визначає коло осіб, котрі можуть 

бути законними представниками у певному випадку, і  такими 

можуть бути: батьки (усиновлювачі), а в разі їх відсутності – 

опікуни, піклувальники особи, інші повнолітні близькі родичі 

або члени сімʼї, а також представники органів опіки і піклування, 

установ і організацій, під опікою або піклуванням яких перебу-

ває неповнолітній. Варто памʼятати, що про залучення законного 

представника малолітньої або неповнолітньої особи слідчий, 

прокурор зобовʼязані винести відповідну постанову і її копію 

вручити законному представнику. І хоч КПК прямо не вказує 

про таку необхідність для малолітнього або неповнолітнього 

свідка, винесення вказаної постанови є обовʼязковою дією і щодо 

нього, що логічно випливає з аналізу ст.ст. 44, 59, 226 КПК, з 

тією відмінністю, що постанова виноситься про залучення як 

законного представника для проведення лише однієї слідчої ро-

зшукової дії – допиту. Отже, можемо говорити, що специфіка 

коло учасників такої слідчої (розшукової) дії, як допит неповно-

літнього або малолітньої особи впливає і на підготовчий процес 

проведення такої слідчої дії, адже необхідним є винесення пос-

танови, вручення її копії законним представникам заздалегідь, бо 

інакше слідчий або прокурор не матиме підстав для виклику їх 

до участі в проведенні допиту. В разі вирішення питання про 

залучення законного представника слідчому, прокурору, з метою 

досягнення якомога позитивнішого результату проведення  
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допиту та не порушення права особи мати власного законного 

представника, треба попередньо зʼясувати кого хоче мати 

за  представника допитуваний із переліку осіб, передбачений 

ст.  44 КПК. 

Інший обовʼязковий учасник проведення допиту малоліт-

ньої або неповнолітньої особи має альтернативний характер уча-

сті, ним є або педагог, або психолог. Альтернативність полягає 

в  тому, що слідчий має запросити або педагога, або психолога, 

але в будь-якому разі одного з них. Вибір на користь одного 

з  цих учасників допиту малолітнього або неповнолітнього ле-

жить на слідчому або прокурору і визначається необхідністю 

надання допомоги у налагодженні з неповнолітнім «здорового» 

психологічного контакту, враховуючи вік неповнолітнього, осо-

бливості його виховання та соціально побутового проживання. 

Така мета визначає їх процесуальний статус як спеціаліста в разі 

проведення слідчих (розшукових) дій, тим паче, що процесуаль-

ний статус педагога або психолога в кримінальному судочинстві 

не визначено.  

Під час проведення допиту вони набувають статусу спеці-

аліста й користуються його правами та несуть відповідні 

обовʼязки, що передбачені ст. 71 КПК. Тому перед початком 

проведення допиту слідчий має розʼяснити права й обовʼязки 

цьому учаснику і зробити відповідні відмітки в протоколі слідчої 

(розшукової) дії. Виклик педагога або психолога проводиться 

у загальновизначеному порядку, передбаченому Главою 11 КПК. 

Якщо йдеться про неповнолітнього, малолітнього підоз-

рюваного то обовʼязковим учасником проведення допиту за їх 

участю є захисник (п. 1 ч. 1 ст. 52 КПК). 

Ще однією особливістю допиту неповнолітньої та малолі-

тньої особи є відведений максимальний строк його проведення. 

Ч. 2 ст. 226 КПК визначає, що безперервно проводити допит 

неповнолітньої або малолітньої особи є можливим протягом 

години, і в будь-якому разі не більше двох годин на день. Це 

необхідно враховувати під час планування процесу проведення 

допиту. Також слідчий має зважати на зайнятість малолітньої 

або неповнолітньої особи у навчанні, лікуванні тощо аби не по-

рушувати прав дитини в Україні. 
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Проведення допиту в режимі відеконференції під час 

досудового розслідування. Основною особливістю цього виду 

допиту є незвичність місця проведення даної слідчої (розшуко-

вої) дії і те, що учасники допиту не знаходяться, як зазвичай 

заведено в одному місці (приміщенні), що створює неможливість 

їх безпосереднього спілкування. 

Підставами для проведення таких дій є наявність доста-
тніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її 
мети, а також проводяться у разі:  

1) неможливості безпосередньої участі певних осіб у досу-

довому провадженні за станом здоровʼя або з інших поважних 

причин; 

2) необхідності забезпечення безпеки осіб; 

3) проведення допиту малолітнього або неповнолітнього 

свідка, потерпілого; 

4) необхідності вжиття таких заходів для забезпечення 

оперативності досудового розслідування;  

5) наявності інших підстав. 

Поважними причинами або підставами, що можуть бути 
підставою для проведення дистанційного досудового розсліду-
вання можуть бути: 

1) затримання, тримання під вартою або відбування пока-

рання; 

2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону 

або судового рішення; 

3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, 

стихійні лиха або інші подібні обставини); 

4) відсутність особи у місці проживання протягом трива-

лого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;  

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здо-

ровʼя, з огляду на лікування або вагітність, за умови неможливо-

сті тимчасово залишити цей заклад;  

6) смерть близьких родичів, членів сімʼї або інших близь-

ких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 

8) інші обставини, які обʼєктивно унеможливлюють 

зʼявлення особи на виклик.  
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Рішення про проведення дистанційного досудового розс-

лідування приймається слідчим, прокурором, із власної ініціати-

ви або за клопотанням однієї зі сторін, або інших учасників кри-

мінального провадження. 

 
 

13.3. Характеристика предʼявлення 

для впізнання та його видів 

 
 

Кримінальний процесуальний закон надає можливість 

прокурору, слідчому та судді, суду в разі необхідності провести 

предʼявлення для впізнання (ст.ст. 228-232, 355 КПК). 

Предʼявлення для впізнання – це слідча (розшукова) дія, 
порядок проведення якої регламентований кримінальним проце-
суальним законом, яка полягає у впізнанні (чи ототожненні) 
визначеними суб'єктами кримінального процесу раніше сприй-
нятого об'єкта за збереженими ознаками в пам'яті.  

Висновок про тотожність обʼєкта робиться тоді, коли 

установлюється, що впізнаваний обʼєкт є тою особою або пред-

метом, з огляду на які проводиться досудове розслідування 

і  вони безпосередньо або опосередковано повʼязані з подією 

кримінального правопорушення. Схожість установлюється тоді, 

коли впізнаючий вказує, під час впізнання, на загальні групові 

(родові) ознаки, які дають змогу віднести предʼявлений обʼєкт 

і  раніше сприйнятий до однієї групи (роду) обʼєктів. 

Згідно з ч. 2 ст. 223 КПК, підставами для проведення слід-

чої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказу-

ють на можливість досягнення її мети. Метою ж проведення 

предʼявлення для впізнання є встановлення тотожності або схо-

жості обʼєкта, який предʼявляється з обʼєктом, за яким раніше 

спостерігали (сприймали) під час або після учинення криміналь-

ного правопорушення. 

Фактичними підставами проведення впізнання є достатні 

дані, які вказують на те, що певний субʼєкт кримінального  
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процесу може впізнати відповідний обʼєкт за конкретними або 

груповими (родовими) ознаками, що дасть можливість установи-

ти обставини, які входять у предмет доказування у криміналь- 

ному провадженні. 

Правовими підставами проведення впізнання є норми 

кримінального процесуального законодавства, що регламен- 

тують порядок проведення даної слідчої (розшукової) дії. 

Відповідно до ч. 3 ст. 223 КПК, слідчий, прокурор уживає 

належних заходів для забезпечення присутності під час прове-

дення слідчої (розшукової) дії осіб, чиї права та законні інтереси 

можуть бути обмежені або порушені. Перед проведенням слідчої 

(розшукової) дії особам, які беруть у ній участь, розʼяснюються 

їх права й обовʼязки, передбачені КПК, а також відповідальність, 

установлена законом. 

Обовʼязковими учасниками цієї слідчої (розшукової) дії 

є:  слідчий, впізнаючий, впізнаваний, особи, які предʼявляються 

разом із впізнаваним у кількості не менше трьох (окрім 

предʼявлення для впізнання трупа), педагог, якщо впізнаючий 

не  досяг 14 років, захисник підозрюваного, коли його участь 

у  досудовому розслідуванні є обовʼязковою, або підозрюваному 

призначено, або він обрав собі захисника, коли для впізнання 

предʼявляється саме підозрюваний. 

Якщо предʼявлення для впізнання здійснюється за клопо-

танням сторони захисту, потерпілого, то обовʼязково має бути 

присутня під час проведення даної слідчої (розшукової дії) осо-

ба, яка її ініціювала, та (або) її захисника або представника, 

окрім випадків, коли через специфіку слідчої (розшукової) дії це 

неможливо або така особа письмово відмовилася від участі в ній. 

Під час проведення такої слідчої (розшукової) дії присутні осо-

би, що її ініціювали, мають право ставити питання, висловлюва-

ти свої пропозиції, зауваження та заперечення щодо порядку 

проведення предʼявлення для впізнання, які заносяться до прото-

колу (ч. 6 ст. 223 КПК). 

Слідчий, прокурор зобовʼязані запросити не менше двох 

незаінтересованих осіб (понятих) для предʼявлення особи, трупа 

або речі для впізнання. Винятками є випадки застосування  
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безперервного відеозапису ходу проведення певної слідчої (роз-

шукової) дії. Вказані раніше особи можуть бути допитані під 

час  судового розгляду як свідки проведення відповідної слідчої 

(розшукової) дії (ч. 7 ст. 223КПК). 

За необхідності може залучатися перекладач, якщо особи, 

з якими проводиться предʼявлення для впізнання, не володіють 

мовою, якою провадиться кримінальне судочинство (ст.ст. 29, 

68  КПК). 

Час проведення. Згідно з ч. 4. ст. 223 КПК, проведення 

предʼявлення для впізнання у нічний час (від 22 до 6 години) 

не  допускається, за винятком невідкладних випадків, коли за-

тримка в його проведенні може привести до втрати слідів кримі-

нального правопорушення або втечі підозрюваного. 

У разі отримання під час проведення предʼявлення для 

впізнання фактичних даних, які можуть указувати на невинува-

тість особи у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий, 

прокурор зобовʼязані провести дану слідчу (розшукову) дію 

в  повному обсязі, долучити складені процесуальні документи до 

матеріалів досудового розслідування та надати їх суду в разі 

звернення з обвинувальним актом, клопотанням про застосуван-

ня примусових заходів медичного або виховного характеру або 

клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповіда-

льності (ч. 5 ст. 223 КПК). 

Види предʼявлення для впізнання:  

‒ особи;  

‒ речей;  

‒ трупа;  

‒ осіб або речей за фотознімками;  

‒ за голосом;  

‒ за ходою;  

‒ впізнання у режимі відеоконференції. 

Порядок проведення предʼявлення особи для впізнання 

регламентується ст. 228 КПК. Основною умовою для проведення 

даної слідчої (розшукової) дії є проведення допиту перед впіз-

нанням особи, яка буде впізнавати, зокрема, у ч. 1 ст. 228 КПК, 

йдеться про те, що перед тим, як предʼявити особу для впізнання, 
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слідчий, прокурор попередньо зʼясовує чи може особа, яка впіз-

нає, впізнати цю особу, опитує її про зовнішній вигляд і прикме-

ти цієї особи, а також про обставини, за яких вона бачила цю 

особу. Про проведення вказаних процесуальних дій слідчий 

складає протокол допиту особи у відповідному процесуальному 

статусі (свідка, потерпілого, підозрюваного). Якщо ж особа, яка 

буде впізнавати, під час допиту заявляє, що вона не може назва-

ти прикмети, за якими впізнає особу, проте може впізнати її за 

сукупністю ознак, у протоколі зазначається, за сукупністю яких 

саме ознак вона може впізнати особу. 

Кримінальний процесуальний закон забороняє попередньо 

показувати особі, яка впізнає, особу, яка повинна бути предʼяв- 

лена для впізнання, та надавати інші відомості про прикмети  

цієї  особи. 

Наступною умовою проведення предʼявлення особи для 

впізнання є те, що особа, яка підлягає впізнанню, предʼявляється 

особі, яка впізнає, разом з іншими особами тієї ж статі, яких має 

бути не менше трьох і які не мають різких відмінностей у віці, 

зовнішності та одязі (ч. 2 ст. 228 КПК). Знову ж таки, криміналь-

ний процесуальний закон не дає змоги предʼявляти осіб, які ма-

ють різкі відмінності в зовнішності та одягу. Також не дозволя-

ється предʼявляти для впізнання одних і тих самих осіб тій самій 

особі, яка впізнавала двічі. Заборона повторного впізнання 

повʼязане з виникненням у впізнаючої особи майже неперебор-

них сумнівів у тому, що впізнаючий впізнав обʼєкт не за тим 

образом, який зберігся в памʼяті, з моменту кримінального пра-

вопорушення, а по тому, який виник внаслідок первинного впіз-

нання. Заразом важливо уточнити, що повторним є впізнання 

тою ж особою і за тими самими ознаками. Впізнання буде цілком 

іншою дією в разі якісної зміни, наприклад, ознак обʼєкта впіз-

нання. Один і той самий обʼєкт можна впізнавати за різними 

ознаками (предметами). Наприклад, початкове впізнання людини 

за її фотографією не перешкоджає предʼявленню для впізнання 

самої особи для її ідентифікації за ходою. Повторне впізнання 

не  допускається і тоді, коли початкове проведено з суттєвим 

порушенням вимог норм КПК або, коли початкове впізнавання 
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відбулося поза межами процесуальної форми (наприклад, у разі 

оперативного ототожнення особи). 

Як упізнаючий може виступати свідок, потерпілий, підоз-

рюваний, а обвинувачений під час судового розгляду. Свідок 

і  потерпілий перед впізнанням попереджаються про відповіда-

льність за дачу завідомо неправдивих показань. Зазначені особи 

можуть виступати і як впізнавані. 

Перед початком проведення вказаної слідчої (розшукової) 

дії усім її учасникам, слідчий, прокурор зобовʼязані розʼяснити 

права й обовʼязки. 

Перед тим як предʼявити особу для впізнання, їй пропону-

ється у відсутності особи, яка впізнає, зайняти будь-яке місце 

серед інших осіб, які предʼявляються. Після цього запрошується 

особа, яка буде впізнавати. Суттєвим є той факт, щоб порядок 

виклику виключав виникнення сумнівів про наявність «підказ-

ки» впізнаючому місця розташування впізнаваного (наприклад, 

коли впізнаючий запрошується іншою особою на прохання слід-

чого до того, як упізнаваний зайняв певне місце серед статистів). 

Спосіб виклику впізнаючого як суттєва обставина має бути відо-

бражений в протоколі. 

Після цього, особі, яка впізнає, пропонується вказати на 

особу, яку вона має впізнати, і пояснити, за якими ознаками вона 

її впізнала (ч. 3 ст. 228 КПК). Невпевненість під час впізнання 

розглядається як непереборний сумнів, що тлумачиться на ко-

ристь підозрюваного і тягне неможливість використання цього 

протоколу слідчої (розшукової) дії як джерела доказу в криміна-

льному провадженні. 

Предʼявлення для впізнання в умовах, що виключають 

можливість візуального спостереження впізнаваного за впізнаю-

чим, закріплене у чч. 4,5 ст. 228 КПК. Так, з метою забезпечення 

безпеки особи, яка впізнає, впізнання може проводитися в умо-

вах, коли особа, яку предʼявляють для впізнання, не бачить 

і  не  чує особи, яка впізнає, тобто поза її візуальним та аудіоспо-

стереженням. Про умови проведення такого впізнання та його 

результати зазначається в протоколі. Про результати впізнання 

повідомляється особа, яка предʼявлялася для впізнання (ч. 4 
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ст.  228 КПК). У разі предʼявлення особи для впізнання особі 

щодо якої згідно з КПК вжито заходів безпеки, відомості про 

особу, взяту під захист, до протоколу не вносяться і зберігаються 

окремо (ч. 5 ст. 228 КПК). Для контролю над правильністю тако-

го впізнання поняті повинні знаходитися разом з особою, 

яка  впізнає.  

Там само має знаходитися і захисник, що бере участь у цій 

слідчій (розшуковій) дії. Технічно таке впізнання здійснюється 

за допомогою односторонньо прозорого скла, технічних засобів 

(відеокамери) або шляхом затемнення місця знаходження впіз-

наючого і яскравого освітлення місця знаходження впізнаваного. 

За необхідності впізнання може провадитися за фотознім-

ками, матеріалами відеозапису з додержанням вимог, зазначених 

у чч. 1 і 2 ст. 228 КПК. Проведення впізнання за фотознімками, 

матеріалами відеозапису виключає можливість надалі предʼяв- 

ляти особу для впізнання (ч. 6 ст. 228 КПК). Впізнання за фото- 

знімками або відеозаписом допускається в разі неможливості 

предʼявлення особи. 

Фотознімок із особою, яка підлягає впізнанню, предʼяв- 

ляється особі, яка впізнає, разом з іншими фотознімками, яких 

має бути не менше трьох. Фотознімки, що предʼявляються, 

не  повинні мати різких відмінностей між собою за формою 

та  іншими особливостями, що суттєво впливають на сприй- 

няття зображення. Особи на інших фотознімках мають бути  

тієї  ж самої статі й не мати різких відмінностей у віці, зовнішно-

сті та одязі з  особою, яка підлягає впізнанню. 

Матеріали відеозапису зі зображенням особи, яка підлягає 

впізнанню, можуть бути предʼявлені лише за умови зображення 

на них не менше чотирьох осіб, які повинні бути тієї ж самої 

статі і не мати різких відмінностей у віці, зовнішності та одязі 

з  особою, яка підлягає впізнанню. 

У разі предʼявлення особи для впізнання можуть бути  

залучені спеціалісти для фіксування впізнання технічними засо-

бами, психологи, педагоги та інші спеціалісти. Якщо у слідчій 

дії  бере участь неповнолітній, то обовʼязково запрошуються 

його законний представник, педагог, психолог або за необ- 

хідності – лікар. 
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За правилами, які зазначені, може проводитися предʼяв- 

лення особи для впізнання за голосом або ходою, в разі цього 

впізнання за голосом повинно здійснюватися поза візуальним 

контактом між особою, що впізнає, та особами, які предʼявлені 

для впізнання. 

Предʼявлення речей для впізнання регламентується 

ст.  229 КПК. Перед тим, як предʼявити для впізнання річ, слід-

чий, прокурор або захисник спочатку запитує в особи, яка впіз-

нає, чи може вона впізнати цю річ, опитує про ознаки цієї речі 

й  обставини, за яких вона цю річ бачила, про що складається 

протокол. Якщо особа заявляє, що вона не може назвати ознаки, 

за якими впізнає річ, проте може впізнати її за сукупністю ознак, 

особа, яка проводить процесуальну дію, зазначає це в протоколі. 

Забороняється попередньо показувати особі, яка впізнає, річ, яка 

має бути предʼявлена для впізнання, та надавати інші відомості 

про її прикмети (ч. 1 ст. 229 КПК). 

Річ, що підлягає впізнанню, предʼявляється особі, яка впі-

знає, серед інших однорідних речей одного виду, якості та без 

різких відмінностей у зовнішньому вигляді, в кількості не менше 

трьох. Особі, яка впізнає, пропонується вказати на річ, яку вона 

впізнає, і пояснити, за якими ознаками вона її впізнала (ч. 2 

ст.  229 КПК). 

Якщо інших однорідних речей не має, особі, яка впізнає, 

пропонується пояснити, за якими ознаками вона впізнала річ, яка 

їй предʼявляється в одному екземплярі (ч. 3 ст. 229 КПК). 

Предʼявлення трупа для впізнання регламентується 

ст.  230 КПК, з додержанням вимог, передбачених чч. 1, 8 ст. 228 

КПК. Тобто перед тим, як предʼявити труп для впізнання, слід-

чий, прокурор попередньо зʼясовує, чи може особа, яка впізнає, 

впізнати труп особи, опитує її про зовнішній вигляд і прикмети 

цієї особи за життя, а також про обставини, за яких вона бачила 

цю особу, про що складає протокол. Якщо особа заявляє, що 

вона не може назвати прикмети, за якими впізнає особу, проте 

може впізнати її за сукупністю ознак, у протоколі зазначається, 

за сукупністю яких саме ознак вона може впізнати труп особи. 

Забороняється попередньо показувати особі, яка впізнає, труп 

особи, якої має бути предʼявлений для впізнання, та надавати 
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інші відомості про прикмети цієї особи. Також у разі 

предʼявлення трупа особи для впізнання залучаються спеціалісти 

для фіксування впізнання технічними засобами, психологи, пе-

дагоги та інші спеціалісти. Зазвичай предʼявлення для впізнання 

трупа проводиться в морзі, як виключення може проводитися 

за  місцем виявлення, але тільки після проведення огляду  

місця  події.  

Порядок фіксації результатів проведення предʼявлення 

для  впізнання передбачено ст. 231 КПК. Про проведення 

предʼявлення для впізнання складається протокол відповідно 

до  вимог ст.ст. 104–106 КПК, у якому докладно зазначаються 

ознаки, за якими особа впізнала особу, річ або труп, або зазна- 

чається за  сукупністю яких саме ознак особа впізнала особу, 

річ  або труп.  

Відповідно до ст. 232 КПК, предʼявлення для впізнання 

може проводитись у режимі відеоконференції у таких випадках: 

‒ неможливості безпосередньої участі певних осіб у до-

судовому провадженні за станом здоровʼя або з інших поважних 

причин; 

‒ необхідності забезпечення безпеки осіб; 

‒ необхідності вжиття таких заходів для забезпечення 

оперативності досудового розслідування; 

‒ наявності інших підстав, визначених слідчим, прокуро-

ром, слідчим суддею достатніми. 

Рішення про проведення предʼявлення для впізнання в ре-

жимі відеоконференції приймається слідчим, прокурором. 

Використання під час відеоконференції технічних засобів 

і  технологій має забезпечувати належну якість зображення 

і  звуку, а також інформаційну безпеку. Учасникам слідчої (роз-

шукової) дії повинна бути забезпечена можливість ставити запи-

тання і отримувати відповіді осіб, які беруть участь у слідчій 

(розшуковій) дії дистанційно, реалізовувати інші надані їм  

процесуальні права та виконувати процесуальні обовʼязки, пе-

редбачені КПК. 

Упізнання осіб або речей у дистанційному досудовому 

провадженні проводиться згідно з правилами, передбаченими 

ст.ст. 228 та 229 КПК. 
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13.4. Характеристика обшуку 
та його видів 

 

 
Розслідування кримінальних правопорушень передбачає 

використання пошукових дій, які сприяють виявленню джерел 

доказової та орієнтуючої інформації. Відшукання прихованих 

обʼєктів (знарядь злочину, речових доказів, трупів, розшу- 

куваних осіб, майна, на яке може бути накладений арешт й ін.) 

може бути здійснено під час проведення обшуку, процесуаль-

ний  порядок проведення якого визначений ч. 3 ст. 208, ст. 223, 

234–236  КПК. 

Обшук – це обґрунтована доказами, що є у кримінальному 

провадженні, слідча (розшукова) дія, суть якої полягає в приму-

совому обслідуванні особи, житла або іншого володіння особи 

з  метою виявлення та фіксації відомостей про обставини учи-

нення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя 

кримінального правопорушення або майна, яке здобуте внаслі-

док його учинення, інших речей і документів, які мають значен-

ня для кримінального провадження, а також встановлення місце-

знаходження розшукуваних осіб. 

Від інших слідчих (розшукових) дій обшук відрізняється 

передусім своїм пошуковим і примусовим характером. 

Пошуковий характер обшуку полягає в тому, що, насампе-

ред, ця слідча (розшукова) дія спрямована на відшукання матері-

альних носіїв відомостей, які стосуються події кримінального 

правопорушення та причетних до неї осіб і мають значення 

для  швидкого, повного та неупередженого розслідування. Особ-

ливість характеру пошукових дій під час проведення обшуку 

обумовлюється тим, що слідчий не завжди володіє вичерпною 

інформацією про предмет пошуку (тобто йому може бути відома 

тільки його родова характеристика) та його точне місцезнахо-

дження, тобто слідчий, призначаючи проведення обшуку, 

не  завжди може визначити, яка саме річ, документ, де саме 

у  приміщенні або в кого знаходиться.  

Примусовий характер проведення цієї слідчої (розшукової) 

дії полягає у тому, що проведення обшуку, тобто обстеження 



- 84 - 

приміщень, ділянок місцевості, особи й інших обʼєктів може 

бути здійснено і без наявності згоди особи, що обшукується. Під 

час проведення обшуку слідчий має право розкривати закриті 

приміщення і сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, 

відмовляється їх відкрити або обшук проводиться за відсутності 

осіб, зазначених у ч. 3 ст. 236 КПК. Здійснювати ці та інші дії 

примусового характеру під час проведення обшуку слідчий може 

лише за наявності в нього вмотивованої ухвали слідчого судді 

про надання дозволу на обшук житла або іншого володіння осо-

би (ст. 30 Конституції України, ч. 2 ст. 234 КПК). У невідклад-

них випадках, повʼязаних із врятуванням життя людей та майна 

або з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються 

у  вчиненні злочину, слідчий, прокурор можуть до постановлен-

ня ухвали слідчого судді увійти до житла або іншого володіння 

особи для проведення обшуку, однак, і в цих випадках прокурор, 

слідчий за погодженням із прокурором зобовʼязані невідкладно, 

після здійснення обшуку житла або іншого володіння особи, 

звернутися з клопотанням до слідчого судді про проведення об-

шуку (ч. 3 ст. 233 КПК). Якщо прокурор відмовиться погодити 

клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у 

задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок тако-

го обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація під-

лягає знищенню у порядку, передбаченому ст. 255 КПК (ч. 3 

ст.  233 КПК). 

Обшук проводиться для виявлення і вилучення:  
‒ знарядь злочину;  

‒ предметів, що мають на собі сліди злочину;  

‒ предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом;  

‒ документів, що вказують на важливі для кримінального 

провадження обставини;  

‒ цінностей та майна підозрюваного для забезпечення 

цивільного позову або можливої конфіскації майна до моменту 

вирішення питання про арешт майна;  

‒ предметів, вилучених законом з обігу або обмежених в 

обігу (незаконно зберігаються зброя й боєприпаси, наркотичні, 

отруйні, психотропні речовини тощо);  

‒ розшукуваних осіб і трупів.  
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Під час проведення обшуку мають вирішуватися такі  

завдання:  
‒ відшукання й вилучення знарядь злочину, предметів, 

документів і цінностей, нажитих злочинним шляхом, які можуть 

мати значення для кримінального провадження;  

‒ виявлення розшукуваних осіб (злочинців і громадян, 

що утримуються як заручники);  

‒ відшукання трупа або його частин;  

‒ тимчасового вилучення цінностей та майна підозрюва-

ного з метою забезпечення цивільного позову або можливої 

конфіскації майна до моменту вирішення питання про арешт 

майна (ч. 2 ст. 168, ст. 170 КПК);  

‒ пошуку предметів, вилучених законом з обігу або обме-

жених в обігу (незаконно зберігаються зброя й боєприпаси, нарко-

тичні, отруйні, психотропні речовини тощо), та їх вилучення. 

Основною підставою для класифікації обшуку на види 

є  обʼєкт обшуку. 

Обʼєкт обшуку – це те, що підлягає примусовому дослі-

дженню для виявлення матеріальних носіїв відомостей, які сто-

суються події кримінального правопорушення та причетних до 

неї осіб та мають значення для швидкого, повного та неупере-

дженого розслідування. 

Залежно від характеру об'єкта обшуку, обшук поділяють 

на такі види: 

‒ обшук житла особи (будь-якого приміщення, яке зна-

ходиться у постійному або тимчасовому володінні особи, неза-

лежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване 

для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних 

осіб, а також усі складові такого приміщення); 

‒ обшук іншого володіння особи (транспортного засобу, 

земельної ділянки, гаражу, інших будівель або приміщень побу-

тового, службового, господарського, виробничого та іншого 

призначення тощо, які знаходяться у володінні особи); 

‒ обшук особи (її тіла та одягу). 

Фактичними підставами для ухвалення слідчим суддею 

рішення про проведення обшуку є наявність достатньої сукупності 
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відомостей, отриманих унаслідок проведення інших слідчих 

(розшукових) й негласних слідчих (розшукових) дій, оператив-

но-розшукових заходів, які дають йому підстави вважати, що 

у  певному місці, або у певної особи знаходиться певна річ або 

предмет, які мають значення для кримінального провадження, 

або розшукувана особа (ч. 2 ст. 223, ч. 1 ст. 234 КПК). Ці відомо-

сті надаються слідчому судді слідчим разом із клопотанням, 

погодженим із прокурором про надання дозволу на обшук житла 

або іншого володіння особи. Саме клопотання має містити відо-

мості, наведені у ч. 3 ст. 234 КПК. Затягування зі зверненням 

до  слідчого судді з відповідним клопотанням може призвести до 

втрати ефекту раптовості проведення обшуку, збільшення ризику 

переміщення з певного місця матеріальних обʼєктів, що мають 

значення для кримінального провадження, або їх знищення. 

Під час підготовки до обшуку одним із головних елементів 

є визначення кола учасників обшуку. Обшук проводить слідчий 

або уповноважена особа оперативного підрозділу, якій прокуро-

ром, слідчим доручено проведення обшуку (ст. 41 КПК).  

Обов'язкові учасники обшуку, передбачені ч. 7 ст. 223, 

236  КПК:  

– обшук житла або іншого володіння особи, обшук особи 

проводиться з обовʼязковою участю не менше двох понятих не-

залежно від застосування технічних засобів фіксування цієї слід-

чої (розшукової) дії. Кількість понятих, присутніх під час обшу-

ку, може бути більшою, ґрунтуючись на тактичних завданнях 

обшуку та особливостях обʼєкта обшуку (наприклад, у разі про-

ведення обшуку в квартирі багатоповерхового будинку, з метою 

фіксації факту можливого викидання з вікна квартири предметів, 

що мають значення для кримінального провадження, можуть 

додатково запрошуватися двоє або більше понятих, які будуть 

знаходитися під вікнами цієї квартири, або коли обшук прово-

диться групою слідчих між якими обʼєкт обшуку розподіляється 

по частинах). Понятими не можуть бути потерпілий, родичі підо-

зрюваного і потерпілого, працівники правоохоронних органів, 

а  також особи заінтересовані в результатах кримінального про-

вадження. Потрібно, щоб поняті були підібрані та включені до 

складу групи ще до виїзду на місце проведення обшуку;  
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– обшук проводиться в присутності осіб, чиї права і за-

конні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Слідчий 

має  вжити належних заходів для забезпечення присутності 

під  час проведення обшуку цих осіб (ч. 1 ст. 236 КПК). Однак 

доцільно зазначити декілька моментів: по-перше, якщо на  

момент внесення клопотання та постановлення слідчим суддею 

ухвали про дозвіл на обшук слідчому відомо обставини, за якими 

присутність особи або осіб, чиї права і законні інтереси можуть 

бути обмежені або порушені під час обшуку (підозрюваний ого-

лошений у розшук, затримана особа, знаходиться під вартою, 

особа зникла, знаходиться на стаціонарному лікуванні, у відря-

дженні, проживає за кордоном тощо), про це варто зазначити 

в  клопотанні слідчого до слідчого судді, а слідчий суддя відпо-

відно повинен це відобразити у своїй ухвалі; а по-друге, обшук, 

здебільшого, належить до невідкладних слідчих (розшукових) 

дій, мета якого не може бути досягнута без фактора несподівано-

сті. З огляду на це, завчасний виклик володільця або іншої особи, 

у користуванні або розпорядженні якої знаходиться житло 

або  інше володіння особи (наприклад, представника підприєм- 

ства, установи, організації, що займає приміщення, де буде  

проводитися обшук), є недоцільним. Такий виклик може бути 

здійснений за допомогою телефону або в інший спосіб, перед- 

бачений ч. 1 ст.  135 КПК, безпосередньо перед початком  

обшуку; 

– особа, яка буде здійснювати аудіо-, відеозапис обшуку. 

Відповідно до нормативних приписів ч. 10 ст. 236 КПК України 

обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слід-

чого судді в обовʼязковому порядку фіксується за допомогою 

аудіо- та відеозапису. Виходячи з того, що слідчий не може од-

ночасно здійснювати обшук, керувати діями інших учасників 

обшуку, складати протокол і здійснювати аудіо-, відеозапис його 

ходу та результатів, до числа обовʼязкових учасників входить. 

Необов'язкові учасники залучаються, з метою ліпшого 

проведення обшуку, для охорони і спостереження, застосування 

науково-технічних засобів, технічної та іншої допомоги в разі 

проведення обшуку.  
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Відповідно до положень ч. 1 ст. 236 КПК України незале-

жно від стадії цієї слідчої (розшукової) дії слідчий, прокурор, 

інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зо-

бовʼязані допустити на місце його проведення захисника чи ад-

воката, повноваження якого підтверджуються згідно з положен-

нями ст. 50 КПК України. Для належної реалізації права на пра-

вову допомогу особи, у якої здійснюється обшук, слідчий не має 

перешкоджати такій особі у виклику захисника, адвоката чи 

представника (абзац третій ч. 3 ст. 234 КПК України). При чому 

особі, у якої проводиться обшук, треба розʼяснювати можливість 

запросити захисника, адвоката чи представника і рішення щодо 

їх виклику може бути проголошено такою особою в будь-який 

момент проведення обшуку. Слід мати на увазі те, що стаття 236 

КПК України не містить чіткої вказівки на те, що виклик захис-

ника, адвоката чи представника перешкоджає подальшому про-

веденню обшуку житла чи іншого володіння особи. Така одноз-

начна вказівка міститься тільки щодо обшуку особи під час його 

проведення (абзац другий ч. 5 ст. 236 КПК України). Однак  

сформовано практику очікування приїзду захисника, адвоката, 

представника для проведення за його участі обшуку. Можливість 

участі захисника, адвоката під час обшуку, яка передбачена у ст. 

234 КПК України, спрямована на забезпечення підозрюваному 

права на захист, іншим особам – на надання ним правової допо-

моги, тому проведення обшуку без участі захисника, адвоката, 

представника не дивлячись на те, що особа заявила про запро-

шення захисника (адвоката, представника) розцінюється як  

порушення прав цієї особи і результати обшуку можуть бути 

визнані через це недопустимими доказами.  

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 236 КПК України 

обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності 

адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, 

представника для участі у проведенні обшуку особи під час об-

шуку житла чи іншого володіння особи протягом трьох годин 

не  перешкоджає проведенню обшуку. Виходячи з цього, щоб 

не  затягувати проведення обшуку житла чи іншого володіння 

особи рекомендується на самому початку обшуку вирішувати 
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питання про те чи здійснювати обшуки осіб, які знаходяться 

в  житлі чи іншому володінні особи. Якщо такі обшуки будуть 

проведені й особа запросила адвоката чи представника, то обшук 

житла чи іншого володіння особи продовжується, а обшук такої 

особи відкладається на три години або до прибуття адвоката, 

представника до завершення тригодинного терміну. Для попере-

дження надалі звинувачень стосовно слідчого щодо порушення 

права особи на захист чи правову допомогу адвоката, представ-

ника через нерозʼяснення права на таку допомогу особі, нена-

дання можливості викликати захисника, адвоката чи представни-

ка, недотримання трьохгодинного проміжку часу для прибуття 

адвоката чи представника, а також факт неявки захисника, адво-

ката, представника, проведення обшуку особи по завершенню 

трьохгодинного проміжку часу з моменту виклику адвоката, 

представника – всі ці дії та їх результати мають бути зафіксовані 

в протоколі. Хід і результати особистого обшуку підлягають 

обовʼязковій фіксації незалежно від його результату у відповід-

ному протоколі.  

Коло учасників обшуку визначається слідчим залежно від 

умов обшуку, особливостей обʼєкта обшуку, складностей прове-

дення пошукових дій:  

– спеціалісти залучаються для участі в обшуку в тих ви-

падках, коли необхідно застосування спеціальних знань (ч. 1 

ст.  236 КПК). Допомога спеціаліста під час проведення обшуку 

може бути виражена в таких формах: консультації з питань тех-

ніки безпеки, застосування засобів криміналістичної техніки, 

виявлення тих або інших матеріальних обʼєктів, їх упаку- 

вання, надання порад зі специфіки перевірки різних місць 

під  час  проведення пошукових дій, виконання доручень, що 

потребують спеціальних навичок (слюсар, верхолаз, водолаз, 

будівельник й інші), визначення предметів і документів, що під-

лягають вилученню (інженер-технолог, бухгалтер, досвідчені 

виробничники тощо), використання спеціальних пошукових 

приладів тощо; 

– потерпілий, підозрюваний, свідки, перекладачі й інші 

учасники кримінального провадження можуть запрошуватися 
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для визначення на місці обшуку місцезнаходження предметів, 

що шукаються, та самих цих обʼєктів; 

– захисник, представник потерпілого залучаються для за-

безпечення прав і законних інтересів відповідно до підозрювано-

го, потерпілого, якщо обшук проводиться за їх участю; 

– оперативні працівники оперативного підрозділу або 

спеціальних підрозділів поліції тощо залучаються, коли обшук 

проводиться як спеціальна операція для охорони місця прове-

дення обшуку та подолання опору проведенню обшуку з боку 

осіб, у яких буде проводитися обшук, й інших зацікавлених осіб, 

а також для забезпечення безпеки його учасників і безпечного 

перевезення вилучених цінностей, майна, розшукуваної особи, 

яка затримана внаслідок проведення обшуку. 

Проведення обшуку починається з моменту збору учасни-

ків обшуку в кабінеті слідчого або в іншому, попередньо визна-

ченому ним, місці, де слідчий проводить із ними інструктаж, 

розподіляє обовʼязки між членами групи, вирішує питання про 

залучення понятих для проведення обшуку. Розʼяснення проце-

суальних прав й обовʼязків учасникам обшуку з міркувань забез-

печення раптовості проведення обшуку доцільно проводити до 

прибуття до обʼєкта обшуку, щоб не витрачати час на це, та зав-

часно не розкрити факт свого прибуття для проведення обшуку 

особам, у яких він буде проводитися.  

Безпосередньо обшук починається з моменту отримання 

доступу слідчої групи до обʼєкта обшуку. Слідчий, здійснивши 

виклик особи, за участю якої буде проводитися обшук (володі-

лець житла або іншого володіння особи або іншої особи, що 

може представляти інтереси володільця), в разі її прибуття пред-

ставляється, показує своє службове посвідчення та предʼявляє їй 

ухвалу слідчого судді про надання дозволу на обшук житла або 

іншого володіння особи та надає її копію. Якщо особа, яка пере-

буває в середині обʼєкта обшуку, відмовляється відчинити двері 

та надати безперешкодний доступ слідчому й іншим учасникам 

обшуку на обʼєкт обшуку, то слідчий, на підставі ч. 6 ст. 236 

КПК, має право прийняти рішення про примусове відкриття 

дверей, воріт, вікон тощо. Водночас доцільно зауважити, що 



- 91 - 

слідчий має уникати невикликаних необхідністю пошкоджень 

дверей, замків й інших предметів. Такі дії вчиняються у випад-

ках, коли викликана слідчим для проведення обшуку особа від-

мовилася прибувати на місце обшуку або вона не може бути 

присутньою через те, що вона переховується від органів досудо-

вого розслідування тощо.  

Після проникнення на обʼєкт обшуку слідчий предʼявляє 

особі, у якої буде проводитися обшук, інших учасників обшуку 

та доручає співробітникам оперативного підрозділу швидко 

оглянути обʼєкт обшуку, або здійснює це самостійно для того, 

щоб зʼясувати, хто знаходиться на обʼєкті та запобігти можливо-

сті будь-кому зникнути або будь-що сховати чи знищити. Якщо 

під час такої перевірки виявляються предмети або документи, що 

горять, то слідчий вживає заходи, щоб загасити вогонь та надалі 

їх оглядає, зʼясовує, що це за предмети та документи, хто їх під-

палив та за необхідності їх вилучає.  

Перед проведенням пошукових дій під час обшуку слідчий 

розʼяснює всім учасникам і присутнім особам порядок прове-

дення обшуку їх права й обовʼязки. Слідчий має право відповід-

но до ч. 3 ст. 236 КПК заборонити будь-якій особі залишити 

місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що 

заважають проведенню обшуку (не виходити з приміщення без 

дозволу слідчого, не телефонувати та не відповідати на телефон-

ні дзвінки, не розмовляти, не показувати один одному жестів 

тощо), з огляду на що, він повинен розʼяснити, що невиконання 

цих вимог може тягти за собою, залежно від характеру дій особи, 

адміністративну або кримінальну відповідальність.  

На початку обшуку слідчий розʼяснює особі, у якої прово-

диться обшук, необхідність добровільної видачі матеріальних 

обʼєктів, що вказані в ухвалі слідчого судді. Якщо така видача 

не  відбулася, то починається обслідування місця обшуку. Треба 

мати на увазі, що у випадках, коли особа видала частину мате- 

ріальних обʼєктів, що шукаються, слідчий, залежно від пове- 

дінки особи, виданих обʼєктів тощо, може прийняти рішення 

про  обстеження обʼєкта обшуку, ґрунтуючись на тому, що осо-

ба, у якої проводиться обшук, намагається приховати вагоміші 
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докази її причетності або інших осіб до кримінального право- 

порушення.  

Коли слідчий визначить, що всі необхідні пошукові дії  

були проведені, здійснюється процесуальне оформлення резуль-

татів обшуку. Відповідно до ст.ст. 104–107 КПК складаються 

протокол, плани, схеми тощо. Протокол виготовляється у двох 

примірниках, які підписують усі учасники цієї слідчої (розшуко-

вої) дії. Перед підписанням протоколу до нього вносяться їх 

зауваження та доповнення, які стосуються ходу та результатів 

обшуку. Якщо особа, яка брала участь в обшуку, відмовляється 

підписувати протокол, то про це разом із поясненнями причин 

такої відмови зазначається в протоколі обшуку. Підписи понятих 

засвідчують цей факт. Другий примірник протоколу обшуку 

вручається особі, у якої проводився обшук, а в разі її відсутності 

– іншій присутній особі. В разі проведення обшуку на підприєм-

стві, в установі або організації другий примірник протоколу вру-

чається представникові підприємства, установи, організації.  

Якщо особа, яка є власником або користується житлом, 

або іншим володінням особи (транспортним засобом, земельною 

ділянкою, гаражем, іншою будівлею або приміщенням побутово-

го, службового, господарського, виробничого та іншого призна-

чення) відсутня або під час обшуку не була присутня інша особа, 

що могла бути її представником (наприклад, повнолітній член 

родини), копія ухвали слідчого судді повинна бути залишена на 

видному місці у житлі або іншому володінні особи (ч. 4 ст. 236 

КПК). І хоча закон прямо не вимагає в таких ситуаціях залишати 

копію протоколу обшуку, однак, доцільним є залишити її разом 

із копією ухвали слідчого судді.  

По завершенні такого обшуку слідчий відповідно до ч. 4 

ст. 236 КПК зобовʼязаний забезпечити схоронність майна, що 

знаходиться у житлі або іншому володінні особи, та неможли-

вість доступу до нього сторонніх осіб (зачинити двері на замок 

та опечатати, якщо замок був пошкоджений, то опечатати двері 

та залишити охорону перед дверима до заміни замка, яка прово-

диться в присутності слідчого, після чого двері зачиняються та 

знов опечатуються). 
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13.5. Процесуальна характеристика  
огляду та його видів. 

Освідування 
 

 
Огляд – це слідча (розшукова) дія, під час проведення якої 

виявляють, безпосередньо сприймають, оцінюють і фіксують 
стан, властивості та ознаки матеріальних об'єктів, з метою 
отримання фактичних даних, що мають значення для встанов-
лення обставин кримінального провадження. 

Огляд проводиться слідчим, прокурором із метою вияв-

лення та фіксації відомостей щодо обставин учинення криміна-

льного правопорушення (ч. 1 ст. 237 КПК). 

Залежно від обʼєкта можна виділити такі види огляду:  
‒ огляд місця події;  

‒ огляд місцевості;  

‒ огляд приміщень;  

‒ огляд речей;  

‒ огляд документів;  

‒ огляд трупа.  

Кожний із видів слідчого огляду має свої специфічні особ-

ливості, що визначають порядок його проведення. Але зара-

зом  є  низка положень процесуального і тактичного характеру, 

загальних для всіх видів оглядів. 

Огляд під час досудового розслідування проводить проку-

рор, слідчий або за його дорученням співробітник оперативного 

підрозділу. 

Підставами проведення огляду є наявності фактичних  

даних, які вказують на необхідність проведення огляду, про що 

зазначається в протоколі слідчої (розшукової) дії. Окремого  

процесуального рішення у вигляді постанови від імені прокуро-

ра, слідчого не потрібно. 

Огляд як слідча (розшукова) дія проводиться під час досу-

дового розслідування. Згідно з ч. 8 ст. 223 КПК вони не можуть 

проводитися після закінчення строків досудового розслідування, 

окрім їх проведення за дорученням суду. 
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Огляд місця події найчастіше є невідкладною слідчою  

(розшуковою) дією, саме тому він є єдиною слідчою (розшуко-

вою) дією, яка у невідкладних випадках може бути проведена 

до  внесення відомостей про кримінальне правопорушення 

до  ЄРДР,  що здійснюється негайно після завершення огляду 

(ч.  3  ст. 217 КПК).  

У ч. 1 ст. 237 КПК зазначається, що слідчий, прокурор 

можуть проводити огляд місцевості, приміщення, речей та  

документів. Так, у разі необхідності провести огляд у житлі або 

іншому володінні особи слідчий за погодженням із прокурором 

або прокурор звертається до слідчого судді з клопотанням.  

Отже, процесуальною підставою проведення огляду житла 

або іншого володіння особи є ухвала слідчого судді. Таке клопо-

тання підлягає задоволенню якщо будуть доведені достатні  

підстави для необхідності проведення такого огляду: виявлення 

відомостей про обставини кримінального правопорушення, від-

шукування знарядь кримінального правопорушення або майна, 

яке здобуте внаслідок його учинення тощо. Для проведення 

огляду місцевості, яка не є володінням особи, такого дозволу 

не  потребує. 

Зміст слідчої дії визначається обʼєктом, на дослідження 

якого вона спрямована. Під місцем події логічно розуміти тери-

торію, приміщення або будівлю, де відбулася подія, яку розслі-

дують, або настав її результат. 

Огляд має забезпечувати можливість виявлення та закріп-

лення слідів злочину в межах обстановки будь-якого місця події, 

охоплювати прийоми та методи, що забезпечують всебічне дос-

лідження будь-яких обʼєктів матеріального світу. Своєчасне 

і  якісне проведення огляду місця події визначає успішний хід 

розслідування загалом. 

Під час огляду закон надає право слідчому, прокурору або 

за їх дорученням залученому спеціалісту проводити вимірюван-

ня, фотографування, звуко- або відеозапис, складати плани 

і  схеми, оглядати і вилучати речі та документи тощо, які мають 

значення для кримінального провадження. Засобами фіксації 

отриманих у результаті дослідження таких обʼєктів фактичних 

даних є записування їх до протоколу.  
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Огляд житла або іншого володіння особи проводиться  

згідно з правилами проведення обшуку житла або іншого  

володіння особи. 

Огляд житла або іншого володіння особи може бути про-
ведено без ухвали слідчого судді у невідкладних випадках, 

повʼязаних із врятуванням життя людей та майна або з безпо- 

середнім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні 

злочину. У вказаних випадках слідчий у протоколі огляду 

обовʼязково зазначає причини, що зумовили проведення огляду 

без ухвали слідчого судді. 

Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, пі-

дозрюваний, захисник, законний представник й інші учасники 

кримінального провадження, які мають право робити заяви, що 

підлягають занесенню до протоколу. Слідчий, прокурор уживає 

належних заходів для забезпечення присутності під час прове-

дення огляду осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути 

обмежені або порушені. 

У разі проведення огляду дозволяється вилучення лише 

речей і документів, які мають значення для кримінального про-

вадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі та до-

кументи підлягають негайному огляду й опечатуванню зі заві-

ренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. 

У  разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити немож-

ливо або їх огляд, повʼязаний з ускладненнями, вони тимчасово 

опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде 

здійснено їх остаточні огляд і опечатування.  

Загальною метою проведення огляду є встановлення фак-

тичних даних, що мають значення для кримінального прова-

дження, а тому будь-які дії з боку будь-кого, що перешкоджають 

досягненню цієї мети, треба вважати спробами перешкоджання 

правосуддю. На цій підставі слідчий, прокурор може заборонити 

будь-якій особі, що присутня під час огляду, залишити місце 

огляду або виходити з приміщення до його закінчення та вчиню-

вати будь-які дії, що заважають проведенню огляду. Відповіда-

льність за невиконання цих вимог, як і у випадку проведення 

обшуку, настає залежно від наслідків допущених порушень  
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(розголошення даних про слідчу дію, втрата доказів, прихову-

вання слідів злочину, завдання матеріальної шкоди тощо). 

Огляд трупа ‒ це слідча дія, що проводиться в місці його 

знаходження слідчим та/або прокурором за обовʼязкової участі 

судово-медичного експерта або лікаря і полягає у безпосеред-

ньому сприйнятті зовнішніх ознак трупа з метою виявлення 

та  фіксації відомостей щодо обставин учинення кримінального 

правопорушення. 

Згідно з правилами, передбаченими ст. 238 КПК, огляд 

трупа слідчим, прокурором проводиться за обовʼязкової участі 

судово-медичного експерта або лікаря, якщо вчасно неможливо 

залучити судово-медичного експерта. 

Огляд трупа може бути окремою слідчою (розшуковою) 

дією або ж такий огляд проводять одночасно і в межах огляду 

місця, в якому його виявлено. Якщо таким місцем є житло або 

інше володіння особи, то проведення слідчого огляду має підпо-

рядковуватися порядку й правилам, встановленим відповідними 

статтями КПК, передбаченими для огляду житла або іншого 

володіння особи. 

На місці виявлення трупа під час його огляду заборонено 

проводити будь-які дослідження, вносити зміни до зовнішнього 

вигляду трупа, виймати з тіла сторонні предмети або обмивати 

ділянки тіла з пошкодженнями. Такі дії можуть негативно впли-

нути на встановлення справжньої причини смерті. І тому огляд 

трупа на місці його виявлення є фактично попереднім оглядом за 

участю спеціаліста, після якого труп підлягає обовʼязковому 

направленню до судово-медичної установи для проведення екс-

пертизи з метою встановлення причини смерті та інших обста-

вин, які мають значення для кримінального провадження. 

Після огляду труп підлягає обовʼязковому направленню 

для проведення судово-медичної експертизи для встановлення 

причин смерті. Труп підлягає видачі лише з письмового дозволу 

прокурора і тільки після проведення судово-медичної експертизи 

та встановлення причини смерті. 

Від огляду трупа треба відрізняти огляд трупа, 
пов'язаний  з ексгумацією, що здійснюється за постановою  
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прокурора. Виконання постанови покладається на службових 

осіб органів місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 239 КПК). 

Ексгумація трупа не є слідчою дією. Вона є лише засобом 

забезпечення наступного огляду трупа. 

Ексгумація трупа проводиться лише за постановою проку-

рора. Якщо ініціатором цієї дії є слідчий за власною ініціативою 

або з ініціативи сторони захисту або потерпілого, він повинен 

подати прокурору клопотання з викладенням мотивів й обґрун-

туванням потреби проведення цієї слідчої (розшукової) дії. 

В  постанові має зазначатися: чий труп підлягає вийманню 

з  місця поховання і де це місце розташоване; з якою метою  

проводиться ця слідча (розшукова) дія (для проведення огляду, 

зокрема, повторного після поховання, предʼявлення трупа для 

впізнання, проведення експертизи тощо). 

Необхідність у проведенні ексгумації трупа може виник-

нути не тільки, коли потрібно провести огляд трупа. Підставами 

для неї також можуть бути випадки коли необхідно предʼявити 

труп для впізнання, піддати його повторній або додатковій судо-

во-медичній експертизі, отримати зразки для експертизи, пере-

конатися в тому, що труп, ексгумація якого проводиться, на-

справді знаходиться в місці поховання, вилучити з могили речі 

або документи, поховані разом із трупом. Але у будь-якому разі, 

для того щоб учинити іншу слідчу або процесуальну дію, необ-

хідно попередньо оглянути труп.  

Труп виймається з місця поховання за присутності судово-

медичного експерта та оглядається ним. Після проведення екс-

гумації і необхідних досліджень поховання здійснюється в тому 

самому місці з приведенням могили в попередній стан. Під час 

ексгумації судово-медичним експертом можуть бути вилучені 

зразки тканини й органів або частини трупа, необхідні для про-

ведення експертних досліджень. 

У разі необхідності труп може бути доставлений до відпо-

відного експертного закладу для проведення експертизи. Також 

під час ексгумації трупа з поховання можуть бути вилучені речі, 

які мають значення для встановлення обставин кримінального 

правопорушення. 
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Про проведену слідчу (розшукову) дію складається прото-

кол. Якщо під час ексгумації вилучалися речі й обʼєкти для  

досліджень, про це зазначається в протоколі. До протоколу до-

даються матеріали вимірювання, фотографування, звуко- 

або  відеозапису, плани і схеми, графічні зображення, відбитки 

та зліпки. 

Огляд документів як самостійну слідчу (розшукову) дію, 

виконують тоді, коли документ не було оглянуто й зафіксовано 

у  протоколах тих слідчих дій, під час яких він був виявле-

ний  або поданий підозрюваним, потерпілим або свідком. Така 

процесуальна дія регламентується ст. 237 КПК і проводиться 

відповідно до загальних вимог проведення огляду, хоча і має 

свої особливості. 

Спочатку ретельно вивчають зовнішній вигляд і зміст до-

кумента з метою виявлення можливих суперечностей (дату ви-

дачі документа, дату виготовлення бланка і документа). Для 

цього його порівнюють зі зразком аналогічного правильно  

оформленого документа. Потім документ досліджують з метою 

виявлення ознак, що свідчать про внесення в нього можливих 

змін – зміну реквізитів, дати, змісту документа тощо (тобто про 

матеріальне або інтелектуальне підроблення). 

Огляд проводить слідчий на просвіт, при освітленні збоку, 

у косому світлі та зі застосуванням технічних засобів (оптичних 

приладів – лупи, мікроскопів, світлофільтрів). Виявлені ознаки 

документа, що становлять інтерес для слідчого, фотографують. 

Результати огляду слідчий фіксує у протоколі, де зазначає 

також, в яких умовах і з використанням яких технічних засо-

бів  проводився огляд. У разі потреби до огляду документів за-

лучають спеціаліста. 

Документ як речовий доказ потребує особливих правил 

поводження: до нього забороняється вносити будь-які зміни (по-

марки, проколи, підкреслювання слів тощо). 

Огляд особи (освідування) – це слідча (розшукова) дія, яка 

проводиться слідчим або прокурором щодо підозрюваного, свід-

ка або потерпілого для виявлення на їхньому тілі слідів криміна-

льного правопорушення або особливих прикмет, якщо для цього 

не потрібно проводити судово-медичну експертизу. 
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Освідування здійснюється на підставі постанови прокуро-

ра та, в разі необхідності, за участю судово-медичного експерта 

або лікаря. Освідування, яке супроводжується оголенням освіду-

ваної особи, здійснюється особами тієї ж статі, за винятком його 

проведення лікарем і за згодою особи, яка освідується. Слідчий, 

прокурор не вправі бути присутнім при освідуванні особи іншої 

статі, коли це повʼязано з необхідністю оголювати особу, що 

підлягає освідуванню (ч. 1 ст. 241 КПК). 

Результати освідування як невідкладної слідчої (розшуко-

вої) дії можуть стати приводом для призначення судово-

медичної експертизи. 

Відповідно до КПК проведення освідування можливо 

в  тих випадках, коли є підстави вважати, що на тілі підозрюва-

ного, обвинувачуваного, потерпілого або свідка є матеріальні 

сліди злочину або особливі прикмети, якщо в разі цього не пот-

рібне проведення судово-медичної експертизи, оскільки сутність 

освідування полягає в ретельному огляді тіла людини, і лише 

потім, врахувавши отримані результати, вирішувати питання про 

призначення експертизи. Окрім того, очевидно, що для виявлен-

ня на тілі особливих прикмет взагалі не потрібно призначати 

судово-медичну експертизу, та й це не входить до предмета су-

дово-медичного дослідження.  

Перед початком освідування особі, яка підлягає освіду-

ванню, предʼявляється ухвала слідчого судді. Після цього особі 

пропонується добровільно пройти освідування, а в разі її відмови 

проводиться примусово. 

Під час освідування не допускаються дії, які принижують 

честь і гідність особи або небезпечні для її здоровʼя. За необхід-

ності проводиться фіксування наявності або відсутності на тілі 

особи, яка підлягає освідуванню, слідів кримінального правопо-

рушення або особливих прикмет способом фотографування, 

відеозапису або інших технічних засобів. Зображення, демон-

страція яких може розглядатись як образлива для освідуваної 

особи, зберігаються в опечатаному вигляді та можуть надаватися 

лише суду під час судового розгляду. 

Про проведення освідування складається відповідний про-

токол. Особі, освідування якої проводилося примусово, надаєть-

ся копія протоколу освідування. 
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Виявлені під час освідування особливі прикмети, сліди 

злочину або тілесні ушкодження мають бути належно зафіксова-

ні в протоколі слідчої дії для набуття ними значення доказів. 

Необхідно передусім точно, всебічно й обʼєктивно описати всі 

дії, що проводилися слідчим та експертами, а також отримані 

результати. В разі виявлення тілесних ушкоджень або особливих 

прикмет варто зафіксувати їх за допомогою фото- або відеокаме-

ри, можна намалювати. Коли особливі прикмети або тілесні 

ушкодження виявлені на ділянках тіла, що скриті одягом, то 

з  етичних міркувань варто їх фотографувати, якщо можна, уни-

каючи обличчя освідуваної особи. 

Так, проведення освідування можна вважати позитивним 

за умови, якщо досягнута мета проведення слідчої (розшукової) 

дії – виявлені та зафіксовані сліди злочину, зʼясована інформація 

для висунення нових або відхилення старих версій, отримані 

достатні відомості для подальшого ефективного розслідування 

кримінального провадження. 

Отже, огляд – це слідча (розшукова) дія, спрямована на до-
слідження території (приміщення або споруди), речей або доку-
ментів із метою пошуку, виявлення, вилучення, дослідження, 
перевірки та оцінки слідів злочину та інших речових доказів, що 
мають значення для досудового розслідування. 

 
 

13.6. Характеристика 

слідчого експерименту 
 

 
Слідчий експеримент – це слідча (розшукова) дія, що 

проводиться слідчим або прокурором відповідно до правил 

ст.  240 КПК. Слідчий експеримент може бути проведений для 

перевірки виниклих у слідчого припущень, версій з метою пере-

вірки фактичних даних, отриманих унаслідок допиту підозрюва-

ного, свідка, потерпілого, проведення інших слідчих (розшуко-

вих) дій (огляду, предʼявлення для впізнання тощо).  
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Метою проведення слідчого експерименту є перевірка 

й  уточнення відомостей, які мають значення для встановлення 

обставин кримінального правопорушення. Сутність слідчого 

експерименту полягає у відтворенні дій, обстановки, обставин 

певної події, а також проведенні необхідних дослідів або випро-

бувань. Підставами для проведення слідчого експерименту 

є  наявність відомостей, перевірка й уточнення яких має значен-

ня для встановлення обставин кримінального правопорушення. 

Оскільки слідчий експеримент проводиться тільки у разі, 

якщо у слідчого або прокурора є певні відомості, які необхідно 

уточнити та перевірити, він не може належати до невідкладних 

або первинних слідчих (розшукових) дій.  

Слідчий експеримент може бути проведений не в усіх ви-

падках, а лише за наявності одночасно чотирьох умов: 
– не можна проводити слідчий експеримент, коли це  

може призвести до порушення суспільного ладу, заподіянню 

суттєвої шкоди інтересам держави або окремих особистостей, 

спричинити серйозні збої у роботі підприємства, установи, орга-

нізації або в роботі транспорту; 

– під час його проведення не повинні допускатися дії, які 

принижують честь й гідність його учасників і оточуючих осіб, 

створюють небезпеку для їхнього життя і здоровʼя; 

– у разі його проведення, необхідно відтворити обстано-

вку, аналогічну або максимально близьку до тієї, у якій відбува-

лася розслідувана злочинна подія; 

– має бути отримано добровільну згоду осіб, відомості 

щодо яких уточняються і перевіряються щодо їх участі в експе-

риментальних діях. 

Треба зазначити, що КПК не вимагає винесення постанови 

про проведення слідчого експерименту. Він може бути проведе-

ний і за ініціативою слідчого або прокурора, і за клопотанням 

підозрюваного, його захисника, потерпілого, свідка, інших учас-

ників процесу. 

Якщо клопотання про проведення слідчого експерименту 

заявила сторона захисту або потерпілий, представник юридичної 

особи щодо якої здійснюється провадження – участь особи, яка 
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його ініціювала, та (або) його захисника або представника 

є  обовʼязковою, окрім випадків, коли через специфіку слідчої 

(розшукової) дії це неможливо або така особа письмово відмови-

лася від участі в ній (ч. 6 ст. 223 КПК). 

Для проведення слідчого експерименту слідчий, прокурор 

зобовʼязані запросити не менше двох незаінтересованих осіб – 

понятих. Винятком є випадки застосування безперервного відео-

запису ходу проведення слідчого експерименту. Треба зазначи-

ти, що більше двох понятих доцільно запрошувати в разі прове-

дення складного, багатоепізодного експериментального дослі-

дження, що проводиться на великій території, в разі перевірки 

наявних даних і припущень про можливість у певних умовах 

чути будь-що (наприклад, постріл у різних кімнатах) тощо.  

Варто зазначити, що експериментальні дії, які можуть 
проводитися в межах слідчого експерименту, можна поділити 
на дві групи:  

– ті, що повʼязані з відтворенням дій; 

– ті, що повʼязані з реконструкцією обстановки й обста-

вин події. 

До експериментальних дій першої групи можна віднести 

ті, що проводяться з метою:  

– установлення можливості сприйняття будь-кого явища, 

факту, перевірки наявних даних і припущень про можливість 

у  певних умовах чути або спостерігати що-небудь;  

– установлення можливості виконати ті або інші дії  

і часу, необхідного на їх виконання (зокрема, наявність або від-

сутність професійних або кримінальних навичок, можливість 

виготовлення предмета з певного матеріалу, у певний проміжок 

часу, за допомогою використання тих або інших засобів, тією 

або іншою особою; проникнути у певне приміщення цим спосо-

бом або цією особою);  

– зʼясування можливості та часу подолання певних відс-

таней за допомогою технічних засобів (автомобіля, велосипеда, 

мотоцикла, літака, моторного човна тощо) або без таких. 

До експериментальних дій другої групи, повʼязаних із ре-

конструкцією, можна віднести дії, що проводяться з метою:  
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– зʼясування механізму подій, що відбувалися, загалом 

або окремих їх деталей;  

– підтвердження (або спростування) можливості існуван-

ня якогось явища;  

– зʼясування механізму утворення слідів. 

Ступінь реконструкції обстановки й обставин події зале-

жить від характеру експерименту, обстановки, у якій він прово-

дитиметься, від можливостей реконструювання. Недотримання 

цієї умови розцінюється як порушення вимог кримінального 

процесуального закону, що спричиняє втрату доказового значен-

ня одержаних даних. Тобто, якщо виявиться, що обстановка змі-

нилася та реконструкція її є неможливою, то необхідно 

зʼясувати, чи не позначаться зміни, що відбулися, на достовірно-

сті результатів експерименту, тобто чи будуть останні мати до-

казове значення у провадженні. Якщо відповідь на це запитання 

є негативною, то від проведення слідчого експерименту варто 

відмовитися. 

Окрім того, не варто забувати, що умовою вірогідності ре-

зультатів відтворюваних дій є неодноразовість їхнього прове-

дення й стабільність отриманих результатів. У тих випадках, 

коли слідчий не має точні дані про умови, будь-яких параметрів, 

що перевіряються (наприклад, тривалості впливу, сили удару), 

варто варіювати умови проведення дій, неодноразово проводячи 

кожну з них стосовно до кожної зі змінених умов.  

Стосовно фактів і подій, які перевіряються, результат про-

веденого слідчого експерименту може бути позитивним або  

негативним. Позитивний результат підтверджує можливість  

наявності певних фактів, зʼясування якої і було по суті предме-

том експерименту. Негативний результат завжди має оцінювати-

ся з обережністю, тому що неможливість здійснення будь-яких 

дій або одержання будь-яких результатів у заданих умовах інко-

ли не свідчить про принципову неможливість їхнього існування. 

У цих випадках можна припустити, що були не повністю дотри-

мані всі умови, у яких відбувається перевіряється подія. 

Після отримання згоди особи на участь у слідчому експе-

рименті їй пропонується дати показання про обставини певної 
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події. Водночас потрібно вислухати короткі показання всіх осіб, 

чиї дії перевіряються, що становлять по суті мету експерименту, 

зʼясувати чи відповідають умови експерименту тим, у яких від-

бувалася подія, яка перевіряється. 

Іншим учасникам слідчої (розшукової) дії не можна втру-

чатися у розповідь особи, допускати підказки у виборі напрямку 

руху, щоб виключити будь-які сумніви в достовірності результа-

тів перевірки. 

Слідчий має право дати особі змогу супроводжувати влас-

ні показання демонстрацією якихось дій, навичок, указати місця 

знаходження схованок, слідів, окремих прикмет або позначок, 

які сприяють орієнтації, тощо. Заразом слідчий повинен завадити 

спробам знищити сліди, обʼєкти, приховати будь-які обставини 

тощо. 

З метою уточнення окремих важливих деталей, заповнення 

прогалин, усунення суперечностей після вільної розповіді та 

демонстрації слідчий має право поставити запитання особі, яка 

дає показання, про обставини певної події. Не допускається 

в  разі цього постановка навідних запитань. 

Треба зауважити, якщо досліди або випробування не по- 

вʼязані з перевіркою показань, які були дані особами раніше, 

слідчий після розʼяснення присутнім прав й обовʼязків, мети 

слідчого експерименту приступає до проведення експеримен- 

тальних дій. 

Під час проведення слідчого експерименту присутні осо-

би, що його ініціювали, мають право висловлювати свої пропо-

зиції та зауваження щодо порядку проведення слідчої (розшуко-

вої) дії, а також вимагати від слідчого, прокурора, іншої особи, 

яка її проводить, дотримання законних вимог щодо її проведен-

ня. Пропозиції та зауваження особи, що ініціювала проведення 

слідчого експерименту, є обовʼязковими для урахування слід-

чим, прокурором, іншою особою, окрім випадків, коли такі про-

позиції або зауваження суперечать законним вимогам КПК або 

явно не відповідають меті проведення експерименту.  

Якщо виникла необхідність перевірити й уточнити експе-

риментальним способом відомості, що містяться в показаннях 
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декількох осіб, така перевірка провадиться окремо щодо кожної 

особи в присутності різних понятих. Неприпустимо перевіряти 

й  уточнювати показання групи осіб, оскільки втрачається сама 

суть певної слідчої (розшукової) дії, а її результати не матимуть 

доказового значення. 

Якщо в ході слідчого експерименту будуть знайдені речі 

та документи, інші сліди кримінального правопорушення, вони 

повинні бути оглянуті на місці проведення слідчої (розшукової) 

дії з відповідною фіксацією у порядку ст. 237 КПК. 

Слідчий експеримент, що проводиться в житлі або іншому 

володінні особи, здійснюється лише за добровільною згодою 

особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді за 

клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, або прокуро-

ра, яке розглядається у порядку, передбаченому КПК для розгля-

ду клопотань про проведення обшуку в житлі або іншому воло-

дінні особи, а саме – розглядається в суді в день його надхо-

дження за участю слідчого або прокурора. До клопотання мають 

бути додані оригінали або копії документів й інших матеріалів, 

якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а та-

кож витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Така ухва-

ла слідчого судді надає право проникнути до житла або іншого 

володіння особи лише один раз. 

Під час проведення слідчого експерименту можуть прово-

дитись вимірювання, фотографування, звуко- або відеозапис, 

складатися плани і схеми, виготовлятися графічні зображення, 

відбитки та зліпки, які додаються до протоколу. 

Про проведення слідчого експерименту слідчий, прокурор 

складає протокол відповідно до вимог КПК. У протоколі мають 

бути докладно викладені умови, порядок проведення і результа-

ти слідчого експерименту. 

Якщо в процесі слідчого експерименту вилучалися пред-

мети, документи, то все це також повинно відображатись у про-

токолі.  

Якщо дослідницькі дії проведені повторно або неоднора-

зово, кожна дія та отриманий результат мають бути відображені 

в протоколі. 
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13.7. Характеристика 
проведення експертизи 

 
 

Під час досудового розслідування і судового розгляду 

кримінального провадження (кримінальної справи), в багатьох 

випадках, виникають питання, вирішення яких неможливе без 

залучення до розслідування осіб із різними спеціальними знан-

нями. 

Судова експертиза – це дослідження експертом на основі 
спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які 
містять інформацію про обставини справи, що перебуває у про-
вадженні органів досудового розслідування або суду. 

Експертиза проводиться експертною установою, експер-

том або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, нада-

ним за клопотанням сторони кримінального провадження або, 

якщо для зʼясування обставин, що мають значення для кри- 

мінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допус-

кається проведення експертизи для зʼясування питань права. 

Використання спеціальних знань у межах слідчих (розшу-

кових) дій допустимо лише за наявності двох умов. По-перше, 

результатом такого дослідження є не висновок на основі спеціа-

льних знань, а наочний факт (наприклад, невидимий слід, вияв-

лений за допомогою хімічних, оптичних й інших засобів);  

по-друге, встановлений факт повинен мати загальнодоступний 

характер, виступати як очевидний результат проведеного дослі-

дження для всіх учасників слідчої (розшукової) дії, які не мають 

спеціальних знань (заразом і для понятих). Тому навіть у разі 

виявлення наочного факту, коли для цього необхідне складне 

лабораторне дослідження, інколи багаторівневе, має бути прове-

дена експертиза. 

Сама експертна діяльність виходить за межі кримінально-

го судочинства, є самостійною та регулюється спеціальними 

нормативними актами. Вирішення питання про спосіб прове- 

дення експертизи входить у спеціальну компетенцію експерта. 



- 107 - 

Слідчий і суд не вправі втручатися в дослідження, які проводять-

ся експертом. 

Значення висновку експерта в системі засобів криміналь-

ного процесуального доказування є доволі вагомим. За допомо-

гою вузьких спеціальних знань експерта та методик, які ним 

застосовуються, орган розслідування і суд отримують можли-

вість оволодіння прихованої, недоступної безпосередньому 

сприйняттю інформації, встановлюють суттєві обставини кримі-

нального правопорушення, заразом і ті обставини, які впливають 

на кримінально-правову оцінку діяння (наприклад, причину сме-

рті, належність речовини до наркотичної, осудність). Однак ви-

сновок експерта не може розглядатися як ліпший доказ стосовно 

інших доказів.  

Слідчий або прокурор зобовʼязані звернутися з клопотан-

ням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 

– встановлення причин смерті; 

– встановлення тяжкості та характеру тілесних ушко-

джень; 

– визначення психічного стану підозрюваного за наявно-

сті відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, об-

меженої осудності; 

– встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирі-

шення питання про можливість притягнення її до кримінальної 

відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці  

відомості; 

– встановлення статевої зрілості потерпілої в кримі- 

нальних провадженнях щодо злочинів, передбачених ст. 155 

КК  України; 

– визначення розміру матеріальних збитків, шкоди не-

майнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним 

правопорушенням. 

Примусове залучення особи для проведення медичної або 

психіатричної експертизи здійснюється за ухвалою слідчого 

судді, суду. 

Експерт залучається за наявності підстав для проведення 

експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за 

клопотанням сторони кримінального провадження. 
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У разі якщо для зʼясування обставин, що мають значення 

для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, 

сторони кримінального провадження мають право звернутися 

з  клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. 

У клопотанні зазначаються: 

– короткий виклад обставин кримінального правопору-

шення, у звʼязку з яким подається клопотання; 

– правова кваліфікація кримінального правопорушення 

із  зазначенням статті (частини статті) закону України про кри-

мінальну відповідальність; 

– виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи кло-

потання; 

– вид експертного дослідження, що необхідно провести, 

та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом. 

Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, 

в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове 

розслідування, не пізніше пʼяти днів із дня його надходження 

до  суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про міс-

це та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає 

розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слід-

чим суддею обовʼязковою. 

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без 

додержання вимог ч. 2 ст. 244 КПК, повертає його особі, яка 

його подала, про що постановляє ухвалу. 

Під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за 

клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою 

заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, 

що  мають значення для вирішення клопотання. 

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка 

звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішен-

ня питань, що мають суттєве значення для кримінального прова-

дження, необхідне залучення експерта. 

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необ-

хідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручи-

ти проведення експертизи. 

До ухвали слідчого судді про доручення проведення екс-

пертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, 
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яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має 

право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, 

яка  звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповідні 

на  них не стосуються кримінального провадженя або не мають 

значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення 

в  ухвалі. 

При задоволенні клопотання про залучення експерта слід-

чий суддя у разі необхідності має право за клопотанням особи, 

яка звернулася з клопотанням про залучення експерта, вирішити 

питання про отримання зразків для експертизи відповідно до 

положень ст. 254 КПК. 

Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається 

особі, за клопотанням якої він був залучений. 

Навіть у тих випадках, коли слідчий володіє спеціальними 

навичками на рівні експерта, він не має права замінити його 

і  суміщати в одній особі функції органу досудового розсліду-

вання та експерта. 

За послідовністю проведення експертизи поділяють на 
первинні та вторинні. Поряд з основними завданнями в разі 

повторних експертизах проводиться і перевірка первинних. Вони 

доручаються іншому (іншим) експерту, якщо попередні виснов-

ки виявилися необґрунтованими, такими, що суперечать мате- 

ріалам кримінального провадження, або у слідчого виникли  

сумніви в їх достовірності. 

За обсягом дослідження розрізняють експертизи основні 
та додаткові. Додаткова призначається при недостатній впевне-

ності або повноті першого висновку. На відміну від повторної 

вона не ревізує, не перевіряє основну, а є її продовженням, тому 

її проводить той самий експерт (експерти), хоча не виключено, 

що проведення додаткової експертизи може бути доручено ін-

шому (іншим) експерту. 

За чисельністю і складом виконавців експертизи поділя-
ють на одиночні, комісійні та комплексні. Одиночна експертиза 

проводиться одним експертом, комісійна – комісією в складі 

двох і більше експертів, якщо необхідне спільне дослідження – 

групою експертів однієї спеціальності (у найскладніших випад-

ках у первинних і повторних судово-медичних експертизах). 
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Наприклад, комісія у складі трьох експертів однієї спеціальності 

проводять стаціонарні судово-психіатричні та повторні судово-

медичні експертизи. 

Комплексні експертизи проводять кілька експертів різ-

них  спеціальностей. Це має місце в тих випадках, якщо встано-

вити ту або іншу обставину неможливо способом прове- 

дення окремих експертиз або це виходить за межі компетен-

ції  одного експерта або комісії експертів. У разі призначення 

комплексної експертизи висновки на поставлені питання отри-

мують шляхом проведення низки досліджень, що здійснюються 

кількома експертами на основі використання різних спеціаль-

них  знань. 

Найчастіше комплексні перевірки організовуються, якщо 

відповідь на питання можна отримати в разі спеціальних  

експертних досліджень спеціалістами суміжних областей науки 

і  техніки. 

За змістом спеціальних знань розрізняють: судово-медич- 

ну, судово-психіатричну, судово-бухгалтерську, криміналістичну 

тощо. Перелік судових експертиз, які проводяться у тих або  

інших установах, визначається відповідними відомчими норма-

тивними актами. 

Найпоширенішими видами судових експертиз, окрім за-

значених у законі, є: біологічна, хімічна, дорожньо-транспортна, 

пожежно-технічна, харчова, товарознавча, агротехнічна, ветери-

нарна та ін. До їх проведення залучаються спеціалісти відповід-

них галузей знань. 

Зміст висновку експерта визначається у ст. 102 КПК. 

Оцінюючи висновок експерта, необхідно брати до уваги 
низку обставин: 

– кваліфікацію експерта, рівень його теоретичної підго-

товки й практичні навички; або відповідають ці вимоги завдан-

ню, яке йому запропоновано; 

– матеріал, який мав експерт; чи досить його було для 

проведення експертизи;  

– чи не відобразилися на висновку неповнота або недо-

броякісність матеріалу, представленого експертові; 
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– чи відповідають висновки експерта тим даним, які ним 

отримані в ході дослідження; чи аргументовані висновки або 

достовірні дані, покладені в обґрунтування висновків;  

– чи відповідають фактичні дані й висновки, що містять-

ся у висновку експерта, іншим доказам у кримінальному прова-

дженні; які між ними суперечності, чи можна їх подолати без 

призначення повторної, додаткової експертизи; 

– науковість проведеного експертом дослідження, рівень 

розвитку відповідної галузі наукових знань; які методи дослі-

дження використовував експерт, або перевірені ці методи доста-

тньою мірою наукою і практикою; 

– чи проведена експертиза відповідно до вимог криміна-

льного процесуального закону й правил її провадження; які були 

відхилення від цих норм, чим вони викликані і як відобразилися 

на повноті й вірогідності висновку експерта. 

Найбільш обережно слідчому й суду необхідно підходити 

до використання в доказуванні висновків експерта, даних у ймо-

вірній формі, у формі суджень. Імовірні висновки експерта мож-

на використовувати в доказуванні, але брати їх за основу обви-

нувачення не можна, оскільки, відповідно до змісту процесуаль-

ного законодавства, всі сумніви, виявлені в процесі досудового 

слідства та в судовому засіданні, мають бути віднесені на ко-

ристь обвинуваченого. 

У разі використання у своєму дослідженні висновків іншої 

експертизи, експерти повинні оперувати вихідними даними, що 

містяться у висновках експертиз, які виражені не в можливій, 

імовірній формі, а тільки в категоричній. 

Іноді на практиці висновок експерта, що відповідає іншим 

доказам, зібраним у кримінальному провадженні, слідчі, судді 

приймають як цілком достовірний, і, без критичної оцінки вико-

ристовують його в процесі доказування, що призводить до сер-

йозних помилок у слідчій роботі, а потім і в суді під час здійс-

нення правосуддя. Відсутність суперечностей між висновком 

експерта та іншими доказами ще не підтверджує того, що висно-

вок експерта вірогідний. 

На практиці доволі поширеною є надмірна довіра до ви-

сновку експерта, завищена оцінка його доказового значення. 
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Вважається, що якщо він ґрунтується на точних наукових розра-

хунках, то й не може бути будь-яких сумнівів у його достовірно-

сті. Однак висновок експерта, як і будь-який доказ, може вияви-

тися сумнівним або навіть неправильним з різних причин. Екс-

перт може бути безпосередньо зацікавлений у результатах екс-

пертизи. Йому можуть бути надані завідомо неправильні вихідні 

дані або нереальні обʼєкти. Може бути недостатньо надійною 

методика, якою він послуговується, і, зрештою, експерт, як і всі 

люди, також не застрахований від помилок, які, хоча і зрідка, але 

все ж таки трапляються в експертній практиці. Тому експертний 

висновок, як і будь-який доказ, повинен піддаватися ретельній 

перевірці та критичній оцінці. 

 

 

Контрольні запитання 

 
1. Які є підстави для проведення слідчої (розшукової) дії? 

2. Окресліть поняття та значення слідчої (розшукової) дії. 

3. Назвіть види слідчих (розшукових) дій. 

4. Які є уповноважені особи на проведення слідчих (роз-

шукових) дій? 

5. Визначіть місце і час проведення слідчих (розшуко-

вих)  дій. 

6. Охарактеризуйте особливості залучення незаінтересова-

них осіб (понятих) для проведення слідчих (розшукових) дій. 

7. Хто не може бути понятим? 

8. Які є права й обовʼязки у спеціаліста під час залучення 

його до слідчої (розшукової) дії? 

9. Які є особливості застосування науково-технічних засо-

бів під час проведення слідчих (розшукових) дій? 

10. Окресліть способи фіксації слідчих (розшукових) дій. 
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Тема 14 

 
НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ 

 

 
14.1.  Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії 
14.2.  Характеристика окремих негласних слідчих (розшу- 

  кових) дій 
14.2.1. Втручання у приватне спілкування 
14.2.2. Дослідження інформації, отриманої під час засто- 

 сування технічних засобів 
14.2.3. Обстеження публічно недоступних місць, житла або  

 іншого володіння особи 
14.2.4. Установлення місцезнаходження радіоелектронного  

  засобу 
14.2.5. Спостереження за особою, річчю або місцем 
14.2.6. Моніторинг банківських рахунків 
14.2.7. Аудіо-, відеоконтроль місця 
14.2.8. Контроль за учиненням злочинів 
14.2.9. Виконання спеціального завдання з розкриття зло- 

 чинної діяльності організованої групи або злочинної   
 організації 

14.2.10. Виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних)  
   засобів для проведення конкретних негласних слідчих  
   (розшукових) дій 

14.2.11. Негласне отримання зразків для порівняльного  
   дослідження 

 

 
14.1. Загальні положення 

про негласні слідчі (розшукові) дії 
 

Інститут негласних слідчих (розшукових) дій, основу  

якого становить Глава 21 КПК, є новим для кримінального про-

цесуального законодавства нашої країни. Його поява – наслідок 
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багаторічного пошуку в теорії кримінального процесу, опера- 

тивно-розшукової діяльності, криміналістики, в слідчо-судовій 

практиці рішення завдання з розробки механізму використання 

результатів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному 

судочинстві, який забезпечував би не лише невідворотність кри-

мінального покарання, але і гарантував належне дотримання 

прав і законних інтересів громадян і суспільства загалом.  

Першим суттєвим кроком у напрямі законодавчої регламента-

ції  використання результатів оперативно-розшукової діяльності 

в  кримінальному процесі було прийняття в ході так званої  

малої судової реформи в Україні в 2001 році змін і доповнень 

у  ст.ст. 65 і 66 КПК 1960 року, відповідно до яких протоколи 

оперативно-розшукових заходів і додатки до них можуть бути 

джерелами доказів у кримінальній справі.  

Проте вимог до таких протоколів не встановлено, не вирі-

шено питання про умови і порядок використання в доказуванні 

у  кримінальних справах відомостей, що містяться в протоколах 

оперативно-розшукових заходів і додатках до них, особливо це 

стосується ситуацій, коли законодавством у сфері забезпечення 

захисту державної таємниці по оперативно-розшукових заходах 

заборонено розголошувати інформацію про засоби, методи й 

осіб, що брали в них участь, що, своєю чергою, утрудняє їх пере-

вірку слідчим, прокурором і судом. Ці обставини, безумовно, 

ускладнювали використання результатів оперативно-розшукової 

діяльності в доказуванні.  

Розробники нового КПК замість розвитку нормативно-

правової регламентації використання результатів оперативно-

розшукової діяльності в доказуванні у кримінальних справах 

запропонували інший підхід, а саме, ввести в кримінальну про-

цесуальну діяльність з розслідування злочинів як засобів збиран-

ня доказів негласні слідчі (розшукові) дії, визначивши їх у ч. 1 

ст. 246 КПК як різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про 

факти та методи проведення яких не підлягають розголошенню, 

за винятком випадків, передбачених КПК.  

Їх негласність означає неочевидність, скритність слідчих 

(розшукових) дій, що проводяться, від осіб, які в них не беруть 
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участь, заразом і від співробітників слідчих і оперативних під-

розділів, але передусім від обʼєктів щодо яких вони проводяться. 

Проведення слідчих (розшукових) дій в такій формі має  

забезпечити збір відомостей про злочин і особу, що його вчини-

ла, встановити її місцезнаходження, речей і документів, що  

мають значення для кримінального провадження, попередити 

протидію розслідуванню злочину, забезпечити безпеку учасників 

кримінального судочинства і членів їх сімей в ситуаціях, коли 

проведенням гласних слідчих (розшукових) дій це здійснити 

неможливо. 

КПК у главі 21 містить вичерпний перелік негласних слід-
чих (розшукових) дій: 

‒ втручання в приватне спілкування, різновидами якого 

є  аудіо-, відеоконтроль особи, накладення арешту на кореспон-

денцію, огляд і виїмка кореспонденції, зняття інформації з тран-

спортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з елект-

ронних інформаційних систем (ст.ст. 258, 260–264 КПК); 

‒ дослідження інформації, отриманої під час застосуван-

ня технічних засобів (ст. 266 КПК); 

‒ обстеження публічно недоступних місць, житла або 

іншого володіння особи (ст. 267 КПК); 

‒ установлення місцезнаходження радіоелектронного за-

собу (ст. 268 КПК); 

‒ моніторинг банківських рахунків (ст. 269
1
 КПК); 

‒ спостереження за особою, річчю або місцем (ст. 269 

КПК); 

‒ аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК); 

‒ контроль за учиненням злочину, формами якого є кон-

трольована поставка, контрольована та оперативна закупка, спе-

ціальний слідчий експеримент, імітування обстановки злочину 

(ст. 271 КПК); 

‒ виконання спеціального завдання з розкриття злочин-

ної діяльності організованої групи або злочинної організації 

(ст.  272 КПК); 

‒ виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) за-

собів для проведення конкретних негласних слідчих (розшуко-

вих) дій (ст. 273 КПК); 
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‒ негласне отримання зразків, необхідних для порівняль-

ного дослідження (ст. 274 КПК)

. 

Інші нормативно-правові акти (постанови Кабінету Мініс-

трів України, відомчі накази правоохоронних органів) можуть 

містити тільки положення про порядок і тактику проведення, 

визначених у главі 21 КПК негласних слідчих (розшукових) дій.  

Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст.ст. 260, 261, 

262, 263, 264 (у частині дій, що проводяться на підставі ухвали 

слідчого судді), 267, 269, 269
1
, 270, 271, 272, 274 КПК, прово-

дяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких 

або особливо тяжких злочинів. 

Рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій приймає на підставах та у порядку, передбачених Главою 21 
КПК:  

‒ слідчий суддя за клопотанням прокурора або за клопо-

танням слідчого, погодженого з прокурором, про дозвіл на про-

ведення втручання в приватне спілкування (ст.ст. 260–264 КПК), 

обстеження публічно недоступних місць, житла або іншого во-

лодіння особи (ст. 267 КПК), установлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу (ст. 268 КПК), спостереження за  

особою, річчю або місцем (ст. 269 КПК), моніторингу банків- 

ських рахунків (ст. 269
1
 КПК), аудіо-, відеоконтролю місця 

(ст.  270 КПК), контролю за учиненням злочину (у випадках, 

                                                           
 Стосовно наведеного переліку негласних слідчих (розшукових) дій 

слід зробити зауваження, що Інструкцією «Про організацію проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кри-

мінальному провадженні», затвердженої наказом Генеральної прокуратури 

України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, 

Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фі-

нансів України, Міністерства юстиції України №114/1042/516/936/1687/5 

від 16.11.2012 до переліку негласних слідчих (розшукових) дій не включені 

дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів 

(ст.  266 КПК) та виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засо-

бів для проведення конкретних негласних слідчих (розшукових) дій (ст. 273 

КПК), хоча аналіз положень Глави 21 КПК, юридична сила яких є вищою 

за  положення цієї Інструкції, дає підстави для внесення цих процесуальних 

дій до переліку негласних слідчих (слідчих) розшукових дій. 
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передбачених ч. 8 ст. 271 КПК), негласного отримання зразків, 

необхідних для порівняльного дослідження (ст. 274 КПК); 

‒ прокурор щодо контролю за учиненням злочину 

(ст.  271 КПК); 

‒ прокурор або слідчий, за погодженням з прокурором, 

у  виняткових невідкладних випадках, повʼязаних із врятуванням 

життя людей та запобіганням вчиненню тяжкого або особливо 

тяжкого злочину, передбаченого розділами І, ІІ, VI, VII 

(ст.ст.  201 та 209), IX, XIII, XIV, XV, XVII Особливої частини 

КК України (ч. 1 ст. 250 КПК). Під час прийняття рішення 

про  проведення негласної слідчої (розшукової) дії у перелічених 

у ч. 1 ст. 250 КПК випадках прокурор зобовʼязаний невідкладно 

після початку такої негласної слідчої (розшукової) дії звернутися 

з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на її про-

ведення. Якщо слідчий суддя постановить ухвалу про відмову 

в  наданні дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) 

дії, що розпочата як невідкладна у випадках, передбачених ч. 1 

ст. 250 КПК, то вона має бути негайно припинена, а отримана 

внаслідок такої негласної слідчої (розшукової) дії інформація – 

знищена у порядку, передбаченому ст. 255 КПК; 

‒ прокурором або слідчим щодо зняття інформації  

з електронних інформаційних систем, доступ до яких не об- 

межується її власником, володільцем або утримувачем або  

неповʼязаний з  подоланням системи логічного захисту (ч. 2 

ст.  264 КПК); 

‒ прокурором або слідчим, за погодженням із керівником 

органу досудового розслідування щодо виконання спеціального 

завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи 

або злочинної організації (ст. 272 КПК); 

‒ керівником органу досудового розслідування, прокуро-

ром щодо виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) 

засобів для проведення конкретних негласних слідчих (розшуко-

вих) дій (ст. 273 КПК); 

‒ слідчим щодо дослідження інформації, отриманої у разі 

застосування технічних засобів (ст. 266 КПК). 

Проводити негласні слідчі (розшукові) дії має право слід-

чий, що здійснює досудове розслідування злочину, або за його 
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письмовим дорученням, у порядку ст. 41, ч. 6 ст. 246 КПК, упов-

новажені законодавством оперативні підрозділи правоохоронних 

органів, співробітники яких під час проведення цих слідчих  

(розшукових) дій користуються повноваженнями слідчого (ч. 2 

ст. 41 КПК). За рішенням слідчого або прокурора до проведення 

негласних (слідчих) розшукових дій можуть залучатися також 

інші особи (співробітники оперативних підрозділів, фахівці, 

перекладачі, особи, що конфіденційно співпрацюють з опера- 

тивним підрозділом, поняті тощо). 

Ухвалення процесуальних рішень про проведення неглас-

них слідчих (розшукових) дій є результатом оцінки слідчої ситу-

ації, що виникла на певний момент розслідування. Такі слідчі 

ситуації характеризуються наявністю відомостей про злочин 

і  особу, що його вчинила, які вимагають перевірки, для їх під- 

твердження або спростування, за умови, якщо іншим способом, 

ніж шляхом проведення конкретної негласної слідчої (розшуко-

вої) дії, це зробити неможливо. 

Рішення про порядок, методи, прийоми, засоби, місце, 

учасників негласних (слідчих) розшукових дій в ході їх прове-

дення приймає слідчий або співробітник оперативного підрозді-

лу, якому доручено її проведення. 

У разі ухвалення таких рішень обов'язково має враховува-
тися ризик можливості: 

‒ здійснення посягання на життя або заподіяння особі 

(особам), що проводить негласну слідчу (розшукову) дію, бере 

в  ній участь або іншим особам, тілесних ушкоджень; 

‒ поширення речовин небезпечних для життя багатьох 

людей; 

‒ втечі осіб, що скоїли тяжкі або особливо тяжкі злочини; 

‒ настання екологічної або техногенної катастрофи; 

‒ спричинення значної матеріальної шкоди. 

За наявності можливості настання таких наслідків у разі 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії слідчий, прокурор 

або уповноважений співробітник оперативного підрозділу, якому 

доручено проведення негласної слідчої (розшукової) дії, повинні 

обрати інший порядок, методи, прийоми, засоби, місце, учасни-

ків її проведення або відмовитися від її проведення та обрати 
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такі гласні або негласні слідчі (розшукові) дії, які повністю ви-

ключать настання таких наслідків. Ця рекомендація ґрунтується 

на аналізі нормативних вимог до проведення окремих неглас-

них  слідчих (розшукових) дій, що містяться в Главі 21 КПК, 

та  положеннях ст. 43 і відповідних статтях розділів XVII, XVIII 

КК України. 

У процесуальному рішенні про проведення негласної слід-

чої (розшукової) дії має бути точно вказаний строк її проведення 

на це вказують ч. 5 ст. 246, п. 6 ч. 2, п. 5 ч. 4 ст. 248, п. 4 ст. 251 

КПК. Виняток становлять негласні слідчі (розшукові) дії, які 

проводяться з метою встановлення місцезнаходження особи, 

що  переховується від органів досудового розслідування, слідчо-

го судді або суду, і оголошеної в розшук. Для таких негласних 

слідчих (розшукових) дій в ухвалі слідчого судді (постанові  

слідчого, прокурора) вказується конкретна дата початку їх про-

ведення, а строк завершення – до встановлення місцезнаходжен-

ня особи, що переховується від органів досудового розслідуван-

ня, слідчого судді або суду, і оголошеної в розшук. Встановлен-

ня і обчислення строків проведення негласних слідчих (розшу-

кових) дій, а також їх продовження, здійснюється відповідно до 

положень Глави 7 КПК, ч. 5 ст. 246 і ст. 249 КПК.  

Закон не визначає, за який час до завершення строку дії 

ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії, прокурор, або слідчий, за погодженням з про-

курором, повинен звернутися до слідчого судді з клопотанням 

про подовження дозволу на проведення цієї слідчої дії. Однак, 

з  огляду на те, що, по-перше, у разі відмови прокурора в пого-

дженні клопотання слідчого до слідчого судді про подовження 

дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії слідчий 

має право звернутися до керівника органу досудового розсліду-

вання, який після вивчення клопотання за необхідності ініціює 

розгляд питань, порушених у ньому, перед прокурором вищого 

рівня, котрий протягом трьох днів погоджує відповідне кло- 

потання або відмовляє у його погодженні (ч. 3 ст. 40 КПК); по-

друге, документообіг по негласним слідчим (розшуковим) діям 

здійснюється за правилами секретного діловодства і направлення 
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відповідних клопотань та інших документів щодо надання  

дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, здійс-

нюється винятково через підрозділи режимно-секретних органів; 

по-третє, апеляційні суди України працюють за пʼятиденним 

робочим тижнем, тому слідчий має подати на узгодження відпо-

відному прокурору клопотання про подовження слідчим суддею 

дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії не піз-

ніше ніж за сім робочих днів до завершення строку дії поперед-

ньої ухвали слідчого судді. У такому клопотанні, окрім відомос-

тей, зазначених у ст. 248 КПК, слідчий, прокурор мають, поряд із 

викладенням результатів проведення негласної слідчої (розшу-

кової) дії, навести відомості, які дають достатні підстави вважа-

ти, що продовження проведення негласної слідчої (розшукової) 

дії дасть змогу додатково зібрати інформацію, яка має значення 

для кримінального провадження.  

У кожному конкретному випадку під час визначення 
строку проведення негласної слідчої (розшукової) дії або його 
продовження доцільно керуватися положеннями ч. 1 та 4 
ст.  249 КПК про те, що: 

‒ строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведен-

ня негласної слідчої (розшукової) дії не може перевищувати двох 

місяців; 

‒ такий строк не має перевищувати фактичний макси- 

мальний строк досудового розслідування, який залишився на 

момент ухвалення відповідного процесуального рішення; 

‒ загальний строк, протягом якого в одному криміналь-

ному провадженні може тривати проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії, дозвіл який дає слідчий суддя, не може пере-

вищувати максимальні строки досудового розслідування, перед-

бачені ст. 219 КПК.  

Строк проведення негласної слідчої (розшукової) дії може 
бути продовжений (ч. 5 ст. 246 КПК): 

‒ прокурором, якщо негласна слідча (розшукова) дія 

проводиться за його рішенням, – до вісімнадцяти місяців; 

‒ керівником органу досудового розслідування, якщо  

негласна слідча (розшукова) дія проводиться за його або слідчо-

го рішенням, – до шести місяців; 
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‒ начальником головного, самостійного управління Міні-

стерства внутрішніх справ України, Центрального управління 

Служби безпеки України, головного управління, управління 

Міністерства внутрішніх справ України, органу, що здійснює 

контроль за додержанням податкового законодавства, органу 

державного бюро розслідувань в Автономній Республіці Крим, 

областях, містах Києві та Севастополі, регіонального органу 

Служби безпеки України в межах компетенції, якщо негласна 

слідча (розшукова) дія проводиться за рішенням слідчого, – до 

дванадцяти місяців; 

‒ Міністром внутрішніх справ України, Головою Служби 

безпеки України, головою органу, що здійснює контроль за до-

держанням податкового законодавства, головою державного 

бюро розслідувань, якщо негласна слідча (розшукова) дія прово-

диться за рішенням слідчого, – до вісімнадцяти місяців; 

‒ слідчим суддею, якщо негласна слідча (розшукова) 

дія  проводиться за його рішенням у порядку, передбаченому 

ст.  249 КПК. 

Необхідно також звернути увагу на те, що відповідно до 

ст. 247 КПК під слідчим суддею в Главі 21 КПК розуміється 

голова або визначений ним інший суддя Апеляційного суду 

АРК, областей, міста Києва і Севастополя, у межах територіаль-

ної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідуван-

ня. Слідчі судді місцевих судів не правомочні давати дозвіл на 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії.  

Розгляд клопотань про надання дозволу на проведення не-

гласних слідчих (розшукових) дій щодо суддів, працівників суду 

та правоохоронних органів та/або у приміщеннях судових і пра-

воохоронних органів, який віднесений згідно з положеннями цієї 

глави до повноважень слідчого судді, може здійснюватися слід-

чим суддею Апеляційного суду АРК, апеляційного суду області, 

міст Києва та Севастополя поза межами територіальної юрисди-

кції органу досудового розслідування, який здійснює досудове 

розслідування. У такому разі слідчий, прокурор звертаються 

з  клопотаннями про надання дозволу на проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій до слідчого судді апеляційного суду, 
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найбільш територіально наближеного до апеляційного суду, 

в  межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове 

розслідування. 

Порядок розгляду слідчим суддею клопотань про дозвіл 

на  проведення негласної слідчої (розшукової) дії визначений 

ст.  248 КПК. Відповідно до ч. 2 ст. 248 КПК у клопотанні  
зазначаються: 

− найменування кримінального провадження та його  

реєстраційний номер; 

− короткий виклад обставин злочину, у звʼязку з розслі-

дуванням якого подається клопотання; 

− правова кваліфікація злочину із зазначенням статті  

(частини статті) Кримінального кодексу України; 

− відомості про особу (осіб) місце або річ щодо яких  

необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію; 

− обставини, що дають підстави підозрювати особу 

у  вчиненні злочину; 

− вид негласної слідчої (розшукової) дії та обґрунтування 

строку її проведення; 

− обґрунтування неможливості отримання відомостей 

про злочин та особу, яка його вчинила, в інший спосіб; 

− відомості залежно від виду негласної слідчої дії про 

ідентифікаційні ознаки, які дадуть змогу унікально ідентифіку-

вати абонента спостереження, телекомунікаційну мережу, кінце-

ве обладнання тощо; 

− обґрунтування можливості отримання під час прове-

дення негласної слідчої (розшукової) дії доказів, які самостійно 

або сукупно з іншими доказами можуть мати суттєве значення 

для зʼясування обставин злочину або встановлення осіб, які його 

вчинили. 

До клопотання слідчого, прокурора додається витяг з Єди-

ного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального про-

вадження, у межах якого подається клопотання. 

У разі, коли прокурор відмовляє у погодженні клопотання 

слідчого до слідчого судді про дозвіл на проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії, слідчий відповідно до ч. 3 ст. 40 КПК 
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має право звернутися до керівника органу досудового розсліду-

вання, який після вивчення клопотання за необхідності ініціює 

розгляд питань, порушених у ньому, перед прокурором вищого 

рівня, звертаючись до нього про погодження клопотання до слі-

дчого судді про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, 

який протягом трьох днів погоджує відповідне клопотання або 

відмовляє у його погодженні. У такому клопотанні керівник 

органу досудового розслідування має обовʼязково врахувати 

підстави, через які прокурор відмовив у погодженні попередньо-

го клопотання про надання дозволу на проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії. 

Слідчий суддя протягом шести годин із моменту отриман-

ня клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (роз-

шукової) дії зобовʼязаний розглянути це клопотання за участю 

особи, яка подала це клопотання (ч. 1 ст. 248 КПК). За необхід-

ності слідчий суддя вивчає матеріали кримінального проваджен-

ня та вислуховує субʼєкта внесення клопотання. Обсяги надання 

матеріалів кримінального провадження визначаються слідчим 

суддею. Невиконання законних вимог слідчого судді про надан-

ня йому матеріалів кримінального провадження, що обґрунто-

вують клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії, може бути підставою для відмови в задоволенні 

такого клопотання.  

Слідчий суддя під час розгляду клопотання про дозвіл на 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії може постановити 

відповідну ухвалу, якщо ним будуть встановлені достатні підс-

тави вважати, що вчинений злочин є відповідної тяжкості та під 

час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути 

отримані докази, які самостійно або сукупно з іншими доказами 

можуть мати суттєве значення для зʼясування обставин злочину 

або встановлення осіб, які вчинили злочин.  

Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення негласної 
слідчої (розшукової) дії має відповідати загальним вимогам 
до  судових рішень, передбачених КПК, а також містити  
відомості про: 

− прокурора, слідчого, який звернувся з клопотанням; 
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− злочин, у звʼязку із досудовим розслідуванням якого 

постановляється ухвала; 

− особу (осіб), місце або річ щодо яких необхідно прове-

сти негласну слідчу (розшукову) дію; 

− вид негласної слідчої (розшукової) дії та відомості за-

лежно від виду негласної слідчої дії про ідентифікаційні ознаки, 

які дадуть змогу унікально ідентифікувати абонента спостере-

ження, телекомунікаційну мережу, кінцеве обладнання тощо; 

− строк дії ухвали. 

За результатами розгляду такого клопотання слідчий суддя 

може постановити ухвалу і про надання дозволу на проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії, і про відмову в такому дозво-

лі. Останнє, відповідно до ч. 5 ст. 248 КПК, не є перешкодою для 

звернення до нього з новим клопотанням, але в новому клопо-

танні мають бути враховані підстави, через які слідчий суддя 

раніше відмовив у наданні дозволу на проведення негласної  

слідчої (розшукової) дії. 

Постанова слідчого, прокурора про проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії може бути винесена у випадках, перед-

бачених ч. 1 ст. 250 КПК. Слідчий є самостійним в обранні  

негласної слідчої (розшукової) дії, яку він уважає за необхідне 

провести за наявності достатніх підстав для її проведення, що 

наведені у відповідних статтях Глави 21 КПК. Таке рішення 

у  вигляді постанови слідчого, згідно з ч. 1 ст. 250 КПК, має бути 

письмово узгоджене ним із прокурором, який здійснює процесу-

альне керівництво досудовим розслідуванням.  

Прокурор може, за наявності, передбачених Главою 21 

КПК, підстав, самостійно винести постанову про проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії, виконання якої доручити  

слідчому, органу досудового розслідування, оперативному під-

розділу, з огляду на положення п. 4, 5 ст. 36, ст. 41 КПК та особ-

ливостей порядку та тактики проведення певної негласної слід-

чої (розшукової) дії.  

Слідчий, прокурор, які прийняли рішення про проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії, несуть повну відповідальність 

за її законне та своєчасне проведення. Уповноважені посадові 
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особи оперативних підрозділів органів внутрішніх справ, органів 

безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням пода-

ткового законодавства, органів Державної пенітенціарної служби 

України, органів Державної прикордонної служби України, ор-

ганів Державної митної служби України, які за дорученням слід-

чого або прокурора проводять негласну слідчу (розшукову) 

дію,  також несуть відповідальність за законність та своєчасність 

її проведення.  

Кожна постанова слідчого, прокурора про проведення  

негласної слідчої (розшукової) дії в кримінальному провадженні, 

відповідно до положень ч. 6 ст. 110 КПК, виготовляється на офі-

ційному бланку та засвідчується підписом особи, яка прийняла 

відповідне процесуальне рішення, та, згідно зі ст. 251 КПК, має 

містити: 

− найменування кримінального провадження та його  

реєстраційний номер; 

− правову кваліфікацію злочину із зазначенням статті 

(частини статті) КК України; 

− відомості про особу (осіб), місце або річ щодо яких 

проводитиметься негласна слідча (розшукова) дія; 

− початок, тривалість і мету негласної слідчої (розшуко-

вої) дії; 

− відомості про особу (осіб), яка буде проводити неглас-

ну слідчу (розшукову) дію; 

− обґрунтування прийнятої постанови, заразом обґрунту-

вання неможливості отримання відомостей про злочин та особу, 

яка його вчинила, в інший спосіб; 

− вказівку на вид негласної слідчої (розшукової) дії, що 

проводиться. 

У випадках, передбачених ч. 1 ст. 250 КПК, слідчий, за уз-

годженням з прокурором, або прокурор у своїй постанові, поряд 

із відомостями, що наведені у ст. 251 КПК, повинен розкрити 

зміст ситуації, що виникла, яка вимагає невідкладного проведен-

ня негласної слідчої (розшукової) дії з метою врятування життя 

людей та запобігання вчиненню тяжкого або особливо тяжкого 

злочину, передбаченого розділами І, ІІ, VI, VII (ст.ст. 201 та 209), 
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IX, XIII, XIV, XV, XVII Особливої частини КК України. Кожна 

постанова слідчого, прокурора про проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії має бути мотивованою, тобто із наведенням 

доводів, що обґрунтовують ухвалення цього рішення, містити 

точні відомості про особу (осіб), місце або річ щодо яких прово-

дитиметься негласна слідча (розшукова) дія, та про особу (осіб), 

яка буде проводити негласну слідчу (розшукову) дію. 

Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшуко-

вих) дій повинна відповідати загальним правилам фіксації кри-

мінального провадження, встановленим ст.ст. 103–107, 252, 273 

КПК, а в ході проведення зняття інформації з транспортних  

телекомунікаційних мереж і зняття інформації з електронних 

інформаційних систем ще і положенням ст. 265 КПК. Протоко-

лювання є основною формою фіксації ходу та результатів прове-

дення негласної слідчої (розшукової) дії.  

Загальні вимоги до структури та змісту протоколу  
негласної слідчої (розшукової) дії містяться у ч. 3 ст. 104 КПК, 
відповідно до яких він повинен складатися з: 

1) вступної частини, яка має містити відомості про: 
− місце, час проведення та назву процесуальної дії; 

− особу, яка проводить процесуальну дію (прізвище, імʼя, 

по батькові, посада); 

− усіх осіб, які присутні під час проведення процесуаль-

ної дії (прізвища, імена, по батькові, дати народження, місця 

проживання); 

− інформацію про те, що особи, які беруть участь у про-

цесуальній дії, заздалегідь повідомлені про застосування техніч-

них засобів фіксації, характеристики технічних засобів фіксації 

та носіїв інформації, які застосовуються у разі проведення про-

цесуальної дії, умови та порядок їх використання; 

2) описової частини, яка має містити відомості про: 
− послідовність дій; 

− отримані в результаті процесуальної дії відомості, важ-

ливі для цього кримінального провадження, заразом виявлені 

та/або надані речі та документи; 

3) заключної частини, яка повинна містити відомості про: 
− вилучені речі й документи та спосіб їх ідентифікації; 



- 131 - 

− спосіб ознайомлення учасників зі змістом протоколу; 

− зауваження і доповнення до письмового протоколу 

з  боку учасників процесуальної дії. 

У вступній частині протоколу негласної слідчої (розшуко-

вої) дії додатково має бути зазначене відповідне рішення про 

проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії. 

Особливості умов та порядку проведення окремих неглас-
них слідчих (розшукових) дій можуть вимагати:  

− забезпечення конфіденційності даних про осіб, які про-

водили негласну слідчу (розшукову) дію або були залучені до її 

проведення. Порядок застосування таких заходів забезпечення 

конфіденційності щодо названих осіб, визначається відповідни-

ми нормативно-правовими актами України; 

− складання протоколів за результатами проміжних  

етапів їх проведення.  

Наприклад, коли під час проведення довготривалих неглас-

них слідчих (розшукових) дій особи, що їх проводять, отриму-

ють фактичні дані, що мають значення для кримінального про-

вадження, зокрема, для прийняття процесуальних рішень щодо 

проведення інших слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій, вони можуть скласти відповідний протокол 

без завершення цієї негласної слідчої (розшукової) дії (п. 3.4.2 

Інструкції «Про організацію проведення негласних слідчих (роз-

шукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні», затвердженої наказом Генеральної прокуратури 

України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпе-

ки України, Адміністрації Державної прикордонної служби 

України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції 

України № 114/1042/516/936/1687/5 від 16.11.2012).  

Додатками до протоколу можуть бути: 
− спеціально виготовлені копії, зразки обʼєктів, речей 

і  документів; 

− письмові пояснення спеціалістів, які брали участь 

у  проведенні відповідної процесуальної дії; 

− стенограма, аудіо-, відеозапис процесуальної дії; 

− фототаблиці, схеми, зліпки, носії компʼютерної інфор-

мації та інші матеріали, які пояснюють зміст протоколу. 
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Додатки до протоколу негласної слідчої (розшукової) дії 

мають бути належно виготовлені, упаковані з метою надійного 

збереження, а також засвідчені підписами слідчого, прокурора, 

спеціаліста, інших осіб, які брали участь у виготовленні та/або 

вилученні таких додатків. 

Відповідно до ч. 3 ст. 252 КПК протоколи негласних слід-

чих (розшукових) дій з додатками до них не пізніше ніж через 

24  години після їх припинення мають бути передані прокуроро-

ві, що здійснює нагляд за дотриманням законів у ході проведен-

ня досудового розслідування у формі процесуального керівницт-

ва досудовим розслідуванням, у межах якого були проведені 

ці  негласні слідчі (розшукові) дії.  

Протоколи негласних слідчих (розшукових) дій і додатки 

до них відповідно до ст. 256 КПК можуть бути використані 

в  доказуванні на тих самих підставах, що і результати про- 

ведення інших слідчих (розшукових) дій в ході досудового  

розслідування.  

З огляду на положення ст. 256, а також ст.ст. 84–89, 91, 94 

і 252 КПК, головною умовою використання в доказуванні  

результатів конкретних негласних слідчих (розшукових) дій 

є  визнання внаслідок їх перевірки і оцінки слідчим, прокурором, 

слідчим суддею, судом процесуальними джерелами доказів. 

Така перевірка й оцінка полягає: 
− у перевірці й оцінці протоколу кожної негласної слідчої 

(розшукової) дії, що включають вивчення відомостей, що міс-

тяться в протоколі, цілісності упаковки додатків до нього, пере-

вірку самого носія інформації на предмет наявності в протоколі 

підчищень, вставок, поправок, або обумовлені такі вставки 

і  поправки в протоколі, або підписаний протокол усіма особами, 

що брали участь у цій негласній слідчій (розшуковій) дії, в по- 

рівнянні відомостей, що містяться в протоколі негласної слідчої 

(розшукової) дії та в додатках до нього з іншими доказами, зіб-

раними в ході кримінального провадження;  

− у перевірці результатів негласної слідчої (розшукової) 

дії шляхом проведення інших гласних і негласних слідчих  

(розшукових) дій і співставленні їх результатів. Із огляду на це, 



- 133 - 

ч.  2 і 3 ст. 256 КПК містить найважливіші положення, що  

надають можливість у разі потреби допитати як свідків осіб, 

що  проводили або брали участь у проведенні негласних слідчих 

(розшукових) дій, зі збереженням у таємниці відомостей про 

цих  осіб і застосуванням до них заходів забезпечення їх без- 

пеки, а також допитати осіб щодо дій і контактів яких проводи-

лися такі дії. 

Рішення про використання в кримінальному провадженні 

як доказів обвинувачення відомостей про факти, що містяться 

в  протоколах негласних слідчих (розшукових) дій і в додатках 

до них, вилучені в ході їх проведення речі, документи приймає 

прокурор. Зберігання таких предметів забезпечується про- 

курором із дотриманням вимог ст. 100 КПК або ним складається 

письмове доручення слідчому зі забезпечення їх збереження 

у  порядку, передбаченому ст. 100 КПК і Кабінетом Міністрів 

України. 

Відомості про факти, що містяться в протоколах відповід-

них негласних слідчих (розшукових) дій і додатках до них,  

можуть покладатися в основу ухвалення різних процесуальних 

рішень (про проведення інших слідчих (розшукових) та неглас-

них слідчих (розшукових дій, про оголошення про підозру,  

звільнення від кримінальної відповідальності тощо) і після  

завершення кримінального провадження протоколи негласних 

слідчих (розшукових) дій і додатки до них, які прокурор планує 

використати в кримінальному провадженні, мають бути внесені 

в реєстр матеріалів досудового розслідування. 

Кримінальним процесуальним законом у ст. 257 КПК  

передбачена можливість використання результатів негласних 

слідчих (розшукових) дій не лише в доказуванні у кримінально-

му провадженні, в межах якого вони були отримані, але і в інших 

кримінальних провадженнях. Основою для цього є наявність 

у  протоколі негласної слідчої (розшукової) дії і додатках до 

нього інформації про ознаки кримінального правопорушення, 

яке не розслідується в даному кримінальному провадженні. 

Така інформація може бути використана в іншому кримі-

нальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, 
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яка виноситься за відповідним клопотанням прокурора у порядку 

ст. 248 КПК. 

Перед направленням такого клопотання прокурор повинен 

зʼясувати чи зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслі-

дувань або ні досудове розслідування кримінального правопо-

рушення, відомості про яке виявлені в ході проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії. Відомості про наявність або відсутність 

зареєстрованого досудового розслідування відображаються 

в  клопотанні до слідчого судді. 

Прокурор, отримавши ухвалу слідчого судді про дозвіл 

використати інформацію, отриману в разі проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії в іншому кримінальному провадженні, 

у  разі, коли таке провадження не розпочато, вносить відповідні 

відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань, доручає ор-

гану досудового розслідування проведення досудового розсліду-

вання і направляє йому ухвалу слідчого судді та відповідні мате-

ріали проведення негласної слідчої (розшукової) дії. 

Якщо таке досудове розслідування проводиться і проце- 

суальний контроль його здійснює інший прокурор, то прокурор, 

що отримав ухвалу слідчого судді про дозвіл на використання 

інформації, отриманої під час проведення негласної слідчої  

(розшукової) дії в іншому кримінальному провадженні, передає 

його разом із матеріалами негласної слідчої (розшукової) дії 

цьому прокуророві. 

У результаті проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій можуть бути отримані відомості, речі й документи, які в по-

дальшій їх оцінці прокурором можуть бути визначені ним як ті, 

що не можуть бути використані як докази в кримінальному про-

вадженні. В цьому разі відповідно до ст. 255 КПК прокурор  

зобовʼязаний забезпечити знищення цих матеріалів, про що 

складає відповідну постанову з визначенням осіб, яким дору- 

чається її виконання. 

Така постанова підлягає негайному виконанню під конт-

ролем прокурора. За результатами знищення речей, документів 

складається протокол із дотриманням вимог ст.ст. 104, 106 КПК. 

Законом забороняється знищення речей, документів, отриманих 
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унаслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій, якщо 

їх власник може бути зацікавлений в їх поверненні. 

Про наявність таких речей або документів прокурор зо-

бовʼязаний письмово повідомити їх власника з метою зʼясування 

його бажання отримати ці речі або документи. Про повернення 

документів і речей їх власникові складається розписка. Допус-

тимість таких дій і час їх здійснення визначаються прокурором 

з  урахуванням необхідності забезпечення прав і законних інте-

ресів осіб, а також попередження спричинення збитку для кри-

мінального провадження. 

КПК у ст.ст. 253, 254, 290 містить нормативно-правову  

регламентацію порядку відкриття факту проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій і ознайомлення з його результатами 

в  процесі ознайомлення підозрюваного, його захисника, потер-

пілого з матеріалами кримінального провадження, а також осіб, 

чиї конституційні права були тимчасово обмежені в ході прове-

дення негласних слідчих (розшукових) дій. 

Особливість ознайомлення осіб із протоколами негласних 

слідчих (розшукових) дій і додатками до них полягає в тому, 

що  ці особи попереджаються про кримінальну відповідальність 

за ч. 1 ст. 387 КК України за розголошення відомостей про факт, 

методи проведення негласних слідчих (розшукових) дій, осіб, що 

їх проводили, інформацію, отриману внаслідок їх проведення. 

Також не допускається виготовлення копій протоколів про про-

ведення негласних (слідчих) розшукових дій і додатків до них. 

 

 
14.2. Характеристика окремих 

негласних слідчих (розшукових) дій 
 

14.2.1. Втручання у приватне спілкування 
 

Втручання у приватне спілкування полягає в отриманні 

доступу до інформації, що передається та зберігається під 

час  приватного спілкування між особами, без їх відома, шляхом 
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аудіо-, відеоконтролю особи (ст. 260 КПК), арешту (ст. 261 

КПК), огляду і виїмки кореспонденції (ст. 262 КПК), зняття  

інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 

КПК) та зняття інформації з електронних інформаційних систем 

(ст. 264 КПК).  

Спілкування є приватним, якщо під час нього інформація 

передається та зберігається за таких фізичних та юридичних 

умов, за яких учасники спілкування можуть розраховувати на 

захист інформації від втручання інших осіб. Фізичними умовами, 

що можуть забезпечувати захист від втручання в спілкування 

є  обрані особами місце та час його здійснення, форма спілку-

вання (вербальна, конклюдентна, письмова, графічна), форма 

обміну інформацією (безпосередня або опосередкована (листа-

ми, бандеролями, посилками, поштовими контейнерами, перека-

зами, телеграмами, іншими матеріальними носіями передання 

інформації між особами)), технічні засоби проводового та без-

проводового звʼязку та засоби писемності, створення графічних 

зображень, кодування інформації та її збереження тощо. Юриди-

чними умовами, що забезпечують приватність спілкування, є 

гарантоване приписами Конституції України та інших норматив-

но-правових актів право будь-якої особи на таємницю листуван-

ня, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, 

невтручання у її особисте та сімейне життя та можливість обме-

ження цих прав лише за рішенням суду (ст.ст. 31, 32 Конституції 

України, п. 7 ч. 1 ст. 7, ст. 14, 15, ч. 1, 5 ст. 258, 260, 261, 263, 264 

КПК, ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», ст. 6 Закону 

України «Про поштовий звʼязок»), та укладення угоди між осо-

бою та юридичною особою, що надає послуги телекомунікацій-

ного, поштового звʼязку на території України для забезпечення її 

приватного спілкування.  

Підставами, достатніми для втручання у приватне спіл-
кування, є:  

− фактичні дані, отримані у передбаченому КПК по- 

рядку, що розмови особи або інші звуки, рухи, дії, повʼязані 

з  її  діяльністю або місцем перебування, поштово-телеграфна 

кореспонденція певної особи іншим особам або інших осіб їй, 
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певна електронна інформаційна система можуть містити відомо-

сті про обставини, які мають значення для досудового розсліду-

вання, або речі та документи, що мають суттєве значення для 

досудового розслідування; 

− можливість отримання відомостей про зміст приватно-

го спілкування тільки шляхом проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, що включають втручання у приватне спілку-

вання.  

Ч. 2 ст. 258 КПК зобовʼязує прокурора, слідчого за пого-

дженням з прокурором, у разі встановлення ними наявності цих 

підстав, звернутися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл 

на втручання у приватне спілкування у порядку, передбаченому 

ст.ст. 246, 248, 249 КПК.  

Тільки ухвала слідчого судді про дозвіл на втручання 

у  приватне спілкування виступає як юридична підстава його 

проведення слідчим або за його дорученням оперативним  

підрозділом. 

Ч. 5 ст. 258 КПК заборонений будь-який різновид втру-

чання у приватне спілкування, що вказаний у ч. 4 цієї статті, 

якщо в ньому, з одного боку, беруть участь захисник або свя-

щеннослужитель, а з іншого – підозрюваний, обвинувачений, 

засуджений, виправданий.  

Протягом часу проведення втручання в приватне спілку-

вання за допомогою технічних засобів фіксується значний обʼєм 

інформації, який потребує свого опрацювання та визначення – 

які саме відомості мають доказове значення, а які ні. Таке опра-

цювання та визначення здійснюється слідчим у ході дослідження 

інформації, отриманої під час застосування технічних засобів, 

у  порядку, передбаченому ст. 266 КПК, про що складається про-

токол. На виконання вимог ч. 3 ст. 252 КПК слідчий протягом 

двадцяти чотирьох годин передає його прокурору для прийняття 

ним рішення про використання як доказ інформації, отриманої 

внаслідок втручання в приватне спілкування, загалом або певно-

го її фрагмента.  

Для забезпечення безпосереднього дослідження судом ін-

формації, отриманої під час втручання в приватне спілкування, 
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оцінки її доказового значення ст. 259 КПК передбачає обовʼязок 

прокурора зберегти всю інформацію, незалежно від того чи вся 

зафіксована на технічному носії інформація визначена прокуро-

ром для використання як доказ, чи тільки її певний фрагмент. 

Збереження інформації, отриманої внаслідок втручання у прива-

тне спілкування, забезпечується прокурором із дотриманням 

вимог ст. 100 КПК або ним складається доручення слідчому що-

до забезпечення збереження цієї інформації у порядку, визначе-

ному ст. 100 КПК та Кабінетом Міністрів України. 

Аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК) як різновид 

втручання у приватне спілкування, полягає у отриманні без ві-

дома конкретної особи аудіо- або аудіо- та відеозапису її розмов 

або інших звуків, рухів, дій, повʼязаних з її діяльністю або міс-

цем перебування тощо, що можуть містити відомості, які мають 

значення для досудового розслідування.  

Відмінність аудіо-, відеоконтролю особи від спостережен-

ня за особою, річчю або місцем (ст. 269 КПК) та аудіо-, відео- 

контролю місця (ст. 270 КПК) полягає у використанні аудіо-, 

відеозаписувальних пристроїв установлених у середині публічно 

недоступних місць для фіксації поведінки особи.  

Проведенню аудіо-, відеоконтролю особи в середині пуб-

лічно недоступних місць, житла або іншого володіння особи 

завжди передує обстеження публічно недоступних місць, житла 

або іншого володіння особи, внаслідок таємного проникнення до 

яких встановлюються технічні засоби аудіо-, відеоконтролю 

особи (п. 5 ч. 1 ст. 267 КПК). Тому в разі отримання слідчим 

(прокурором) фактичних даних, що розмови конкретної особи 

або інші звуки, рухи, дії, повʼязані з її діяльністю та перебуван-

ням у середині публічно недоступних місць, житла або іншого 

володіння особи, можуть містити відомості, які мають значення 

для досудового розслідування, та за неможливості отримати ці 

відомості іншим шляхом окрім як проведенням цієї негласної 

слідчої (розшукової) дії, слідчий (прокурор) складає окремі кло-

потання, узгоджені з прокурором, до слідчого судді про дозвіл 

на  проведення обстеження публічно недоступних місць, житла 

або іншого володіння особи для встановлення технічних засобів 
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аудіо-, відеоконтролю особи та про дозвіл на проведення аудіо-, 

відеоконтролю особи в середині цих місць.  

Порядок та тактика проведення аудіо-, відеоконтролю 

особи, що визначені законодавством України, зумовлюють  

доцільність, після отри- мання ухвали слідчого судді про дозвіл 

на проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії, її письмо-

вого доручення слідчим у порядку п. 2 ч. 2 ст. 40, ст. 41, ч. 6 

ст.  246 КПК оперативному підрозділу уповноваженому на про-

ведення оперативно-технічних заходів.  

Посадова особа уповноваженого оперативного підрозділу 

право- охоронного органу, якій доручено аудіо-, відеоконтроль 

особи, негайно після завершення даної негласної слідчої (розшу-

кової) дії повідомляє про це слідчого та надає йому для дослі-

дження інформацію, отриману в разі застосування технічних 

засобів. Слідчий, а в разі необхідності за участю спеціаліста, 

відповідно до вимог ст. 266 КПК вивчає зміст отриманої інфор-

мації, про що складає протокол. У цьому протоколі він, зокрема, 

описує технічні носії інформації, технічні засоби за допомогою 

яких була відтворена наявна на них інформація, результати дос-

лідження наданої інформації, у разі виявлення інформації, що 

має значення для досудового розслідування, відтворює її в пов-

ному обсязі зі зазначенням змісту розмови осіб або інших звуків, 

рухів, дій, повʼязаних з її діяльністю. Протокол про проведення 

дослідження інформації, отриманої в разі застосування тех- 

нічних засобів не пізніше ніж через двадцять чотири години 

з  моменту припинення аудіо-, відеоконтролю особи передається 

прокурору (ч. 3 ст. 252 КПК).  

Накладення арешту на кореспонденцію (ст. 261 КПК) 

полягає у затриманні установою звʼязку відправлення кореспон-

денції особи (листів усіх видів, бандеролей, посилок, поштових 

контейнерів, переказів, телеграм, інших матеріальних носіїв пе-

редання інформації між особами) без її відома на підставі ухвали 

слідчого судді.  

Фактичними підставами для порушення слідчим клопо-

тання про надання дозволу на накладення арешту на кореспон-

денцію є отримані під час кримінального провадження відомості, 
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що поштово-телеграфна кореспонденція певної особи іншим 

особам або інших осіб їй може містити відомості про обставини, 

які мають значення для досудового розслідування, або речі та 

документи, що є джерелами відомостей, які мають суттєве  

значення для розслідування.  

У клопотанні узгодженому з прокурором до слідчого судді 

про дозвіл на накладення арешту на кореспонденцію поряд із 

зазначенням відомостей, що перелічені у ч. 2 ст. 248 КПК, слід-

чий повинен звернутися до слідчого судді не тільки щодо надан-

ня дозволу на накладення арешту на кореспонденцію конкретної 

особи у певній установі звʼязку протягом необхідного для успі-

шного проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії строку, 

але й щодо зобовʼязання керівника цієї установи здійснювати 

контроль і затримувати кореспонденцію особи і протягом доби 

повідомляти про це слідчого та надання слідчим суддею дозволу 

слідчому в разі затримання кореспонденції, що містить відомос-

ті, які мають значення для досудового розслідування, провести її 

огляд та виїмку, а за необхідності зняти з неї копії та отримати 

зразки з відповідних відправлень.  

Надання слідчим суддею дозволу на накладення арешту 

на  кореспонденцію дає слідчому право провести інші негласні 

слідчі (розшукові) дії – огляд і виїмку цієї кореспонденції 

(ст.  262 КПК).  

Факт накладення арешту на конкретне поштово-теле- 

графне відправлення отримує свою фіксацію у протоколі затри-

мання кореспонденції, який складається слідчим в установі 

звʼязку за участю представника цієї установи, відповідно до ви-

мог ст.ст. 104–107, 252, ч. 1 та 4 ст. 262 КПК, з обовʼязковим 

описанням усієї затриманої кореспонденції та способу забезпе-

чення її збереження.  

У разі закінчення строку, визначеного в ухвалі слідчого 

судді, накладений на кореспонденцію арешт уважається скасова-

ним і затримана в установі звʼязку кореспонденція, яка не була 

вилучена слідчим, підлягає негайному відправленню адресату.  

Огляд кореспонденції (ст. 262 КПК) проводиться слідчим 

на підставі ухвали слідчого судді про накладення арешту, огляд 
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та виїмку кореспонденції конкретної особи та отриманих від 

керівника установи звʼязку відомостей про її надходження та 

затримання. Слідчий, прибувши до установи звʼязку, ознайом-

люється зі затриманою поштово-телеграфною кореспонденцією 

та складає протокол затримання кореспонденції для проведення 

її огляду та вирішення питання про необхідність її виїмки.  

Рішення про проведення огляду конкретної затриманої корес- 

понденції приймається слідчим та не потребує винесення ним 

відповідної постанови. Обовʼязковим учасником такого огляду 

є  представник установи звʼязку, в необхідних випадках – спе- 

ціаліст (наприклад, для забезпечення безпеки учасників огляду 

під час розкриття і безпосереднього огляду конвертів, бандеро-

лей, посилок, що можуть містити сильнодіючі отруйні, вибухові 

речовини, пристрої тощо, для зʼясування змісту тексту листа, 

надісланого із-за кордону, надання допомоги слідчому в знятті 

копій або отримання зразків обʼєктів, що пересилаються, нане-

сення на виявлені речі та документи спеціальних позначок, об-

ладнання їх технічними засобами контролю тощо). Огляду в 

присутності зазначених осіб підлягає вся затримана в установі 

звʼязку кореспонденція особи. Під час такого огляду слідчий 

може прийняти рішення про:  

− відкриття цієї кореспонденції, зняття з неї копій або 

отримання зразків із відповідних відправлень без вилучення 

їх  вмісту, з метою збереження конфіденційності накладення 

арешту на кореспонденцію та її огляду;  

− нанесення на виявлені речі та документи спеціаль-

них  позначок, обладнання їх технічними засобами контролю, 

для забезпечення проведення інших негласних слідчих (розшу-

кових) дій;  

− заміну речей і речовин, що становлять загрозу для  

оточуючих або заборонені у вільному обігу, на їх безпечні  

аналоги тощо. 

Факт проведення перелічених дій обовʼязково описується 

у протоколі огляду затриманої кореспонденції.  

Огляд затриманої кореспонденції проводиться в установі 

звʼязку за загальними правилами проведення огляду. У разі 
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не  виявлення за результатами проведення даної негласної слід-

чої (розшукової) дії речей або документів, які мають значення 

для досудового розслідування, слідчий повинен забезпечити таке 

їх упакування, що не викликає в особи підозр щодо проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій з її кореспонденцією, щоб 

не завдати шкоди досудовому розслідуванню. Тому, якщо слід-

чий приймає рішення про відкриття затриманої кореспонденції, 

ця дія має завжди проводитися із застосуванням способів та за-

собів, що забезпечують упакування кореспонденції та розташу-

вання її вмісту відповідно до оригінального. Якщо забезпе- 

чити первинне упакування оглянутої кореспонденції є неможли-

вим, а  її відправлення адресату завдасть шкоду кримінальному 

провадженню, вона може бути вилученою та збереженою 

до  прийняття рішення прокурором про її повернення адресату 

в  порядку та на підставах, передбачених ст. 255 КПК.  

Підставами для проведення виїмки, затриманої в установі 
зв'язку кореспонденції, є:  

− наявність в ухвалі слідчого судді про накладення ареш-

ту на кореспонденцію дозволу на проведення її виїмки під час 

встановлення в ній відомостей про обставини, які мають значен-

ня для досудового розслідування, або речей і документів, що 

мають суттєве значення для досудового розслідування; 

− фактичне встановлення слідчим, за результатами про-

ведення огляду затриманої кореспонденції, що конкретне по-

штово-телеграфне відправлення містить відомості про обстави-

ни, які мають значення для досудового розслідування, або речі та 

документи, що мають суттєве значення для досудового розсліду-

вання, і що зняття з них копій або їх фотографування, проведен-

ня відеозапису вмісту або отримання зразків із цих відправлень 

не може забезпечити встановлення відомостей, які мають зна-

чення для досудового розслідування. 

У разі встановлення за результатами огляду затриманої 

кореспонденції відсутності у ній речей або документів, які мають 

значення для досудового розслідування, слідчий дає вказівку 

представнику установи звʼязку, який брав участь у проведенні 

огляду, про вручення цієї кореспонденції адресату, про що  

зазначається у протоколі огляду затриманої кореспонденції. 
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Виїмка кореспонденції проводиться слідчим за участю 

представника установи звʼязку, в якій була затримана ця корес-

понденція, про що складається протокол. 

Протоколи затримання кореспонденції, її огляду та виїмки 

складаються слідчим за результатами проведення кожної із цих 

дій згідно з вимогами ст.ст. 104–107, 252, ч. 1 та 4 ст. 262 КПК. 

У  протоколах обовʼязково зазначається, які саме відправлення 

були затримані, оглянуті, їх зовнішній вигляд, внутрішній вміст, 

що з них вилучено і що має бути доставлено адресату або тимча-

сово затримано, з яких відправлень знято копії або отримано 

зразки, а також про проведення інших дій, передбачених ч. 2 

ст.  262 КПК.  

Протоколи затримання кореспонденції, її огляду та виїмки 

не пізніше ніж через двадцять чотири години з моменту припи-

нення цих негласних слідчих (розшукових) дій передаються про-

курору (ч. 3 ст. 252 КПК) для його ознайомлення з результатами 

їх проведення, вжиття ним заходів щодо збереження вилученої 

кореспонденції, які він планує використовувати в кримінальному 

провадженні (ч. 4 ст. 252 КПК).  

Ч. 5 ст. 262 КПК установлює обовʼязок керівників і пра-

цівників установ звʼязку, які беруть участь у проведенні конк- 

ретних негласних слідчих (розшукових) дій, сприяти їх прове-

денню та не розголошувати факт їх проведення або отриману 

інформацію, про що їх попереджає слідчий на початку прове-

дення, передбачених ст.ст. 261, 262 КПК негласних слідчих  

(розшукових) дій.  

Зняття інформації з транспортних телекомунікацій-

них мереж (ст. 263 КПК) є різновидом втручання у приватне 

спілкування, під час якого за допомогою спеціальних технічних 

засобів уповноваженими оперативно-технічними підрозділами 

органів внутрішніх справ та органів безпеки на підставі ухвали 

слідчого судді та за дорученням слідчого проводиться спостере-

ження, відбір, фіксація змісту інформації, яка передається  

особою, а також одержання, перетворення і фіксація різних видів 

сигналів, що передаються каналами звʼязку, без відома осіб, 

що  використовують засоби телекомунікації, для встановлення 

обставин, які мають значення для кримінального провадження. 
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Важливе значення для розкриття особливостей втручання 

у приватне спілкування під час проведення даної негласної слід-

чої (розшукової) дії має розуміння головних понять зі сфери 

телекомунікацій, з якими повʼязане її проведення. У ст. 1 Закону 

України «Про телекомунікації» визначено:  

− транспортна телекомунікаційна мережа – це мережа, 

що забезпечує передавання знаків, сигналів, письмового тексту, 

зображень та звуків або будь-яких повідомлень між підключе-

ними до неї телекомунікаційними мережами доступу;  

− телекомунікаційною мережею доступу – є частина  

телекомунікаційної мережі між пунктом закінчення телекому- 

нікаційної мережі та найближчим вузлом (центром) комутації 

виключно;  

− пунктом закінчення телекомунікаційної мережі –  

є місце стику (зʼєднання) мережі телекомунікацій та кінцевого 

обладнання; 

− кінцеве обладнання – це обладнання, призначене 

для  зʼєднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі 

з  метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг 

(телефон, мобільний телефон, модем тощо).  

Транспортна телекомунікаційна мережа – це основна час-

тина інфраструктури будь-якого оператора телекомунікації, чи 

це оператор традиційної телефонії, сотовий оператор, провайдер 

безпроводового або проводового доступу до Інтернету.  

Для проведення зняття інформації з транспортних телеко-

мунікаційних мереж слідчий під час досудового розслідування 

шляхом проведення тимчасового доступу до документів опера-

тора телекомунікацій, у порядку, передбаченому Главою 15 

КПК, має встановити ідентифікаційні ознаки, які дають змогу 

унікально ідентифікувати:  

− абонента спостереження (споживача телекомунікацій-

них послуг), тобто його абонентський номер (сукупність цифро-

вих знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання 

абонента в телекомунікаційній мережі);  

− транспортну телекомунікаційну мережу, тобто який 

оператор телекомунікацій має право на технічне обслуговування 
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та експлуатацію телекомунікаційної мережі, якій належить но-

мер абонента спостереження;  

− кінцеве обладнання – його ідентифікатор для роз- 

пізнання в телекомунікаційній мережі, який надав цьому кінце-

вому обладнанню виробник (наприклад, код IMEI мобільного 

телефону, USB-модему) або адресу точки підключення кінцевого 

обладнання для публічних фіксованих проводових мереж теле-

комунікацій. 

Підставами для проведення зняття інформації з транспор-

тних телекомунікаційних мереж є відомості, що особа користу-

ючись засобами телекомунікації передає та отримує інформацію, 

яка має значення для досудового розслідування.  

У клопотанні слідчого, узгодженому з прокурором, про 

дозвіл на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж поряд із зазначенням відомостей, що перелічені у ч. 2 

ст.  248 КПК, додатково мають бути вказані ідентифікаційні 

ознаки, які дають змогу унікально ідентифікувати абонента спо-

стереження, транспортну телекомунікаційну мережу, кінцеве 

обладнання, на якому може здійснюватися втручання у приватне 

спілкування.  

Отримавши ухвалу слідчого судді про дозвіл на зняття ін-

формації з транспортних телекомунікаційних мереж, слідчий 

письмово, у порядку п. 2 ч. 2 ст. 40, ст. 41, ч. 6 ст. 246, ч. 4 

ст.  263 КПК, доручає оперативному підрозділу уповноваженому 

на проведення оперативно-технічних заходів проведення цієї 

негласної слідчої (розшукової) дії.  

Відповідно до положень ч. 4 ст. 39 Закону України «Про 

телекомунікації» та ч. 4 ст. 263 КПК керівники та працівники 

операторів телекомунікаційного звʼязку зобовʼязані сприяти 

виконанню дій зі зняття інформації з транспортних телекомуні-

каційних мереж, уживати необхідних заходів щодо нерозголо-

шення факту проведення таких дій, організаційних і тактичних 

прийомів їх проведення та отриманої інформації, зберігати її 

в  незмінному вигляді. Оператори телекомунікацій також зо-

бовʼязані забезпечувати захист технічних засобів проведення 

зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 

несанкціонованого доступу.  
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Зняття інформації з електронних інформаційних сис-

тем (ст. 264 КПК) полягає у здійсненні на підставі ухвали слід-

чого судді пошуку, виявлення і фіксації відомостей, що містять-

ся в електронній інформаційній системі або її частинах, доступ 

до яких обмежений власником, володільцем або утримувачем 

системи розміщенням її у публічно недоступному місці, житлі 

або іншому володінні особи або логічним захистом доступу, 

а  також отримання таких відомостей без відома її власника, 

володільця або утримувача. 

Під електронною інформаційною системою у цій статті 

розуміється сукупність електронно-обчислювальних машин 

(компʼютерів), периферійного обладнання та програмного забез-

печення, призначених для автоматизації прийому, зберігання, 

обробки, пошуку і видачі інформації споживачам.  

За своєю архітектурою електронні інформаційні системи 

можуть бути і локальними, у яких усі їх компоненти (база даних, 

система управління базою даних, клієнтське програмне забез- 

печення) знаходяться на одному компʼютері, і розподіленими, 

в  яких компоненти розподілені по декількох компʼютерах.  

Розподілені електронні інформаційні системи, своєю чер-

гою, розділяють на файл-серверні інформаційні системи (в них 

база даних знаходиться на файловому сервері, а система управ-

ління базою даних та клієнтське програмне забезпечення – на 

робочих станціях) та клієнт-серверні інформаційні системи 

(в  них база даних та система управління базою даних знаходять-

ся на сервері, а на робочих станціях знаходиться клієнтське про-

грамне забезпечення).  

І локальні, і розподілені електронні інформаційні системи 

можуть бути відкритими для громадян і закритими, тобто доступ 

до яких обмежений їх власником, володільцем або утримувачем 

шляхом розміщення файлових серверів та робочих станціях ін-

формаційної системи в публічно недоступних місцях, житлі або 

іншому володінні особи та встановленням систем логічного за-

хисту доступу до електронної інформаційної системи з робочих 

станцій локальної мережі підприємства, установи, організації 

тощо, або з робочих станцій звʼязаних з файловим сервером  

через мережу Інтернет. 
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Зняття інформації з електронних інформаційних систем 

або їх частин можливе без дозволу слідчого судді, якщо доступ 

до них не обмежується їх власником, володільцем або утримува-

чем або не повʼязаний з подоланням системи логічного захисту. 

Варто зауважити, що у випадках, коли під час досудового роз- 

слідування установлюється, що файловий сервер електронної 

інформаційної системи встановлений у публічно недоступному 

місці, житлі або іншому володінні особи, але доступ до баз  

даних, розміщених на ньому незахищений системами логічного 

захисту доступу і можливий з робочих станцій, розташованих 

поза межами місць розміщення файлових серверів електронної 

інформаційної системи, зняття інформації з електронних інфор-

маційних систем або її частин також можливе без дозволу слід-

чого судді. У цій ситуації складається тільки протокол зняття 

інформації з електронних інформаційних систем із відповідними 

додатками до нього з дотриманням вимог ст.ст. 104–107, 252 та 

265 КПК.  

Підставами для проведення зняття інформації з електрон-

них інформаційних систем є відомості, що в електронній інфор-

маційній системі або її частині наявна інформація, що має  

значення для досудового розслідування.  

У клопотанні слідчого, узгодженому з прокурором, про 

дозвіл на зняття інформації з електронних інформаційних систем 

поряд із зазначенням відомостей, що перелічені у ч. 2 ст. 248 

КПК, додатково мають бути вказані ідентифікаційні ознаки еле-

ктронної інформаційної системи (найменування електронної 

інформаційної системи, фізичну адресу розташування її файло-

вих серверів та робочих станцій або електронну адресу в мережі 

Інтернет, її власник, володілець або утримувач) та спосіб, яким 

обмежений доступ до неї.  

Отримавши ухвалу слідчого судді про дозвіл на зняття ін-

формації з електронної інформаційної системи, слідчий письмо-

во, у порядку п. 2 ч. 2 ст. 40, ст. 41, ч. 6 ст. 246 КПК доручає 

оперативному підрозділу, уповноваженому на проведення опера-

тивно-технічних заходів, проведення цієї негласної слідчої (роз-

шукової) дії.  
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14.2.2. Дослідження інформації, 
отриманої під час застосування 

технічних засобів 

 
Дослідження інформації, отриманої під час застосу-

вання технічних засобів (ст. 266 КПК), є негласною слідчою 

(розшуковою) дією під час якої слідчий ознайомлюється у пов-

ному обсязі з відомостями, що містяться на носіях технічної 

інформації, які отримані під час проведення інших негласних 

слідчих (розшукових) дій, з метою виявлення відомостей, що 

мають значення для досудового розслідування і судового роз- 

гляду. Дослідження інформації, отриманої у разі застосування 

технічних засобів, може бути складовою таких негласних слід-

чих (розшукових) дій, як зняття інформації з транспортних теле-

комунікаційних мереж (ст. 263 КПК), зняття інформації з елект-

ронних інформаційних систем (ст. 264 КПК) тощо, коли вивчен-

ня змісту отриманої інформації здійснюється безпосередньо під 

час їх проведення слідчим, що отримує відповідне відображення 

у протоколі цих негласних слідчих (розшукових) дій. Однак  

незавжди слідчий, з огляду на особливості порядку та тактики 

проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій, має 

можливість їх проводити та доручає їх проведення уповноваже-

ним оперативним підрозділам у порядку ч. 1 п. 3 ст. 40, ч. 1 

ст.  41 КПК. Саме у цих випадках слідчий, після завершення 

проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії та отри- 

мання технічних носіїв інформації від оперативних підрозді-

лів,  яким доручено її проведення, на підставі ч. 1 ст. 266 КПК 

із  дотриманням правил секретного діловодства ознайомлюється 

повністю з відомостями, що містяться на цих технічних носіях 

інформації. 

Рішення про проведення дослідження інформації, отри- 

маної при застосуванні технічних засобів, приймає слідчий.  

Підставою для його прийняття є отримання за результатами  

проведення негласних слідчих (розшукових) дій інформації із 

застосуванням технічних засобів у якій можуть міститися відо-

мості, що мають значення для досудового розслідування. 
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У разі потреби слідчого в консультативній або технічній 

допомозі, яка сприятиме оцінці змісту відомостей, що зафіксова-

ні на технічних носіях інформації, він може залучити для участі 

в проведенні такого дослідження відповідного спеціаліста.  

За результатами проведення дослідження інформації, 

отриманої під час застосування технічних засобів, слідчим із 

дотриманням вимог ст.ст. 104–107, 252, 266 КПК складається 

протокол з необхідними додатками до нього. В цьому протоколі 

він, зокрема, описує технічні носії інформації, технічні засоби, за 

допомогою яких відтворена наявна на них інформація, результа-

ти дослідження наданої інформації, у разі виявлення інформації, 

що має значення для досудового розслідування, відтворює її 

в  повному обсязі зі зазначенням змісту розмови осіб або інших 

звуків, рухів, дій, повʼязаних із її діяльністю тощо. Протокол 

про  проведення дослідження інформації, отриманої у разі засто-

сування технічних засобів не пізніше ніж через двадцять чотири 

години з моменту припинення завершення даної негласної слід-

чої (розшукової) дії передається прокурору (ч. 3 ст. 252 КПК). 

Первинні носії інформації, отриманої у разі застосування 

під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також 

технічні засоби, за допомогою яких вона отримана, мають збері-

гатися до набрання законної сили вироком суду. Їх збереження 

забезпечується прокурором із дотриманням вимог ст. 100 КПК та 

у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, або ним 

складається доручення слідчому або оперативному підрозділу, 

якому доручено проведення відповідної негласної слідчої (роз-

шукової) дії щодо забезпечення збереження первинних носіїв 

отриманої інформації та застосованих для її отримання техніч-

них засобів.  

Варто зазначити, що збереженню підлягають усі носії  

первинної інформації, отриманої у разі застосування технічних 

засобів, незалежно від того, або виявлені на цих носіях за ре-

зультатами дослідження слідчим первинної інформації відо- 

мості, що мають значення для досудового розслідування і судо-

вого розгляду, або ні.  

У разі виникнення питань щодо змісту носіїв первинної 

інформації, технічних можливостей її отримання у разі застосу-
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вання конкретних технічних засобів під час проведення неглас-

них слідчих (розшукових) дій, для зʼясування яких необхідні 

спеціальні знання, носії інформації та технічні засоби, за допо-

могою яких отримано інформацію, можуть бути предметом дос-

лідження відповідних спеціалістів або експертів у порядку, пе-

редбаченому КПК. 

 

 

14.2.3. Обстеження публічно  
недоступних місць, житла  

або іншого володіння особи 

 
Обстеження публічно недоступних місць, житла 

або  іншого володіння особи (ст. 267 КПК) закон визначає 
як  негласну слідчу (розшукову) дію, яка полягає у таємному  
проникненні, заразом із використанням технічних засобів, до 
публічно недоступних місць, житла або іншого володіння особи 
з  метою: 

− виявлення і фіксації слідів учинення тяжкого або особ-
ливо тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення 
для їх досудового розслідування; 

− виготовлення копій або зразків зазначених речей і до-
кументів; 

− виявлення та вилучення зразків для дослідження під 
час  досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого 
злочину; 

− виявлення осіб, які розшукуються; 
− встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю 

особи. 
З огляду на визначення цієї негласної слідчої (розшукової) 

дії, вона охоплює дії, які або дають змогу зібрати відомості, речі 

та документи, які мають значення для досудового розслідування, 

або дії, без проведення яких є неможливим проведення аудіо-, 

відеоконтролю особи (ст. 260 КПК) всередині публічно недо- 

ступних місць, житла або іншого володіння особи.  
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Місцями проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії є: 
− публічно недоступне місце – це місце до якого немож-

ливо увійти або в якому неможливо перебувати на правових 

підставах без отримання на це згоди власника, користувача 

або  уповноважених ними осіб (наприклад, приміщення або  

ділянка місцевості підприємств, установ, організації тощо) (ч. 2 

ст. 267 КПК); 

− житло особи, під яким, відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК, 

розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному 

або тимчасовому володінні особи, незалежно від його призна-

чення і правового статусу, та пристосоване для постійного або 

тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі 

складові частини такого приміщення. Тобто до житла відносять-

ся: а) особистий будинок з усіма приміщеннями, які призначені 

для постійного або тимчасового проживання в них, а також ті 

приміщення, які хоча й не призначені для постійного або тимча-

сового проживання в них, але є складовою будинку; б) будь-яке 

житлове приміщення, незалежно від форми власності, яке нале-

жить до житлового фонду і використовується для постійного 

або  тимчасового проживання (будинок, квартира в будинку 

будь-якої форми власності, окрема кімната в квартирі тощо); 

в)  будь-яке інше приміщення або забудова, які не належать до 

житлового фонду, але пристосовані для тимчасового проживання 

(дача, садовий будинок тощо); 

− інше володіння особи – транспортний засіб, земельна 

ділянка, гараж, інші будівлі або приміщення побутового, служ-

бового, господарського, виробничого та іншого призначення 

тощо, які знаходяться у володінні особи (ч. 2 ст. 233 КПК). 

З огляду на те, що приміщення, які спеціально призначені 

для утримання осіб, права яких обмежені відповідно до закону 

(приміщення з примусового утримання осіб у звʼязку з відбуттям 

покарання, затримання, взяттям під варту тощо), мають статус 

публічно доступних (ч. 3 ст. 267 КПК), вони не є місцями прове-

дення даної негласної слідчої (розшукової) дії. 

Підставами для проведення обстеження публічно недо- 

ступних місць, житла або іншого володіння особи є відомості, 
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що в  конкретному публічно недоступному місці, житлі або ін-

шому володінні особи, можуть знаходитися сліди учинення тяж-

кого або особливо тяжкого злочину, речі та документи або мо-

жуть бути виготовлені з них копії, або отримані зразки, особи, 

що розшукуються, за учинення цих злочинів, або особа, аудіо- 

та  відеоконтроль розмов, звуків, рухів якої, дій, повʼязаних із 

її  діяльністю, у цих місцях, може містити відомості, які мають 

значення для досудового розслідування тяжких або особливо 

тяжких злочинів. 

За наявності хоча б однієї з перелічених підстав у випад-

ках, коли іншим способом отримати ці відомості є неможливо, 

або по-іншому не можна здійснити дії з виготовлення копій 

або  зразків речей, документів або інших матеріальних обʼєк- 

тів,  виявити осіб, які розшукуються, або встановити технічні 

засоби аудіо-, відеоконтролю особи в публічно недоступ- 

ному місці, житлі або іншому володінні особи, прокурор або 

слідчий вносить клопотання, узгоджене з прокурором, до слід- 

чого судді про  дозвіл на проведення обстеження публічно  

недоступних місць, житла або іншого володіння особи. Це  

клопотання має бути укладеним відповідно до вимог ч. 2 

ст.  248  КПК.  

Ухвала про обстеження публічно недоступних місць, жит-

ла або іншого володіння особи має бути постановлена слідчим 

суддею у порядку, передбаченому ст.ст. 246, 248, 249 КПК.  

Специфіка методів та засобів обстеження публічно недо-

ступних місць, житла або іншого володіння особи зумовлює 

необхідність, після отримання прокурором або слідчим ухвали 

слідчого судді про дозвіл на проведення цієї негласної слідчої 

(розшукової) дії, її письмового доручення на підставі ст. 41, ч. 6 

ст. 246 КПК уповноваженому оперативному підрозділу.  

Посадова особа уповноваженого оперативного підрозділу, 

якій доручено обстеження публічно недоступних місць, житла 

або іншого володіння особи, складає протокол з описанням усіх 

виконаних дій та їх результатів, який протягом двадцяти чоти-

рьох годин із моменту припинення цієї негласної слідчої (розшу-

кової) дії передається прокурору (ч. 3 ст. 252 КПК). Відомості 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17/page2#n279#n279
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17/page2#n302#n302
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про осіб, які проводили цю негласну слідчу (розшукову) дію 

або  були залучені до її проведення, у разі здійснення щодо 

них  заходів безпеки, можуть зазначатися із забезпеченням кон-

фіденційності даних про таких осіб у порядку, визначеному  

законодавством. 

 

 

14.2.4. Установлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу 

 
Ч. 1 ст. 268 КПК дає можливість проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії, спрямованої на установлення місце- 

знаходження радіоелектронного засобу (мобільного терміналу 

систем звʼязку та інших радіовипромінювальних пристроїв, ак-

тивованих у мережах операторів рухомого (мобільного) звʼязку, 

тобто мобільного телефону, GSM, UMTS, HSDPA, WiMAX, 

LTE  модемів, що забезпечують бездротовий доступ до мережі 

Інтернет, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активова-

них у мережах операторів рухомого (мобільного) звʼязку, тощо), 

без розкриття змісту повідомлень, що передаються, якщо в ре-

зультаті його проведення можна встановити обставини, що ма-

ють значення для кримінального провадження, а саме теперішнє 

місцезнаходження радіоелектронних засобів та інших радіови-

промінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів 

рухомого (мобільного) звʼязку, що належать та (або) знаходяться 

у користуванні в осіб, що можуть бути причетними до учинення 

злочину. 

Тобто проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії 

дає змогу вирішити розшукове завдання зі встановлення факту 

знаходження у певному місці та часі конкретної особи, якій на-

лежить та (або) знаходиться у користуванні радіоелектронний 

засіб та інший радіовипромінювальний пристрій, активований 

у  мережі оператору рухомого (мобільного) звʼязку. Встановлен-

ня цього факту забезпечують положення ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1, ч. 2 

та ч. 4 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», згідно 
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з  якими оператори телекомунікацій зобовʼязані зберігати записи 

про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної 

давності, визначеного законом, та надавати інформацію про  

надані телекомунікаційні послуги у порядку, встановленому 

законом, а також за власні кошти встановлювати на своїх теле-

комунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійс-

нення уповноваженими органами оперативно-розшукових захо-

дів, і забезпечувати функціонування цих технічних засобів, 

а  також у межах своїх повноважень сприяти проведенню опера-

тивно-розшукових заходів та недопущенню розголошення орга-

нізаційних і тактичних прийомів їх проведення. 

В ухвалі слідчого судді про дозвіл на встановлення місце-

знаходження радіоелектронного засобу повинні бути зазначені 

ідентифікаційні ознаки, які дадуть можливість унікально іденти-

фікувати абонента спостереження (його абонентський номер 

(сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кін-

цевого обладнання абонента в телекомунікаційній мережі), тран-

спортну телекомунікаційну мережу (назву оператора телекому-

нікацій, який має право на технічне обслуговування та експлуа-

тацію телекомунікаційної мережі, якій належить номер абонента 

спостереження), кінцеве обладнання (його ідентифікатор для 

розпізнання в телекомунікаційній мережі, який надав цьому кін-

цевому обладнанню виробник (наприклад, код IMEI мобільного 

телефона, USB-модема тощо)). 

 

 

14.2.5. Спостереження 
за особою, річчю або місцем 

 
Спостереження за особою, річчю або місцем (ст. 269 

КПК) передбачає проведення негласного безпосереднього або 

опосередкованого (за допомогою технічних засобів відеозапису, 

фотографування, спеціальних технічних засобів) візуального 

спостереження за особою, річчю або місцем для пошуку, фікса-

ції  і перевірки під час досудового розслідування тяжкого 
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або  особливо тяжкого злочину відомостей про особу та її пове-

дінку або тих, з ким ця особа контактує, або за певною річчю, 

або місцем у  публічно доступних місцях.  

Із урахуванням положень ч. 2 та 3 ст. 267 КК України пуб-

лічно доступне місце можна визначити як місце, до якого можна 

увійти або в якому можна перебувати на законних підставах без 

отримання на це згоди власника, користувача або уповноваже-

них ними осіб. Приміщення, які спеціально призначені для 

утримання осіб, права яких обмежені відповідно до закону (при-

міщення з примусового утримання осіб у звʼязку з відбуттям 

покарання, затримання, взяттям під варту тощо), мають статус 

публічно доступних у разі проведення в них негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

 

 
14.2.6. Моніторинг 

банківських рахунків 

 
Моніторинг банківських рахунків (ст. 269-1) унесений до 

КПК Законом від 12 лютого 2015 року. Проведення цієї неглас-

ної слідчої (розшукової) дії відповідно до положень ст.ст. 246 та 

269-1 можливе лише за кримінальним провадженням щодо тяж-

ких або особливо тяжких злочинів, що віднесені до підслідності 

Національного антикорупційного бюро України. Сутність моні-

торингу банківських рахунків полягає в отриманні посадовою 

особою підрозділу детективів Національного антикорупційного 

бюро України в поточному режимі від банку інформації про 

операції, що здійснюються на одному або декількох банківських 

рахунках. Надання такої інформації здійснюється на підставі 

ухвали слідчого судді про моніторинг банківських рахунків, 

порядок отримання якої передбачений ст.ст. 246, 248, 249 КПК. 

Підставами для ініціювання у клопотанні прокурора про-

ведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії є наявність доста-

тніх даних, які обґрунтовують підозру, що особа здійснює зло-

чинні дії з використанням конкретного банківського рахунку 
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в  банківській установі, що діє на території України, або немож-

ливість по-іншому розшукати або ідентифікувати майно, що 

підлягає конфіскації або спеціальній конфіскації у кримінальних 

провадженнях, віднесених до підслідності Національного анти-

корупційного бюро України. 

Слідчий суддя в ухвалі про моніторинг банківських рахун-

ків повідомляє керівника банківської установи про обовʼязок 

нерозголошення інформації про проведення цієї негласної слід-

чої (розшукової) дії і про відповідну кримінальну відповідаль-

ність. На підставі ухвали слідчого судді керівник банківської 

установи зобовʼязаний письмово попередити усіх її працівни-

ків,  залучених до моніторингу банківських рахунків, про обо- 

вʼязок нерозголошення інформації про проведення цієї негласної 

слідчої (розшукової) дії і про відповідну кримінальну відпо- 

відальність. 

Інформація про операції, що здійснюються на банківських 

рахунках, має доводитися до відома Національного антикоруп-

ційного бюро України до виконання відповідної операції, а в разі 

неможливості – негайно після її виконання. Результати моні- 

торингу банківського рахунку фіксуються у протоколі Націо- 

нального антикорупційного бюро, який складається відповідно 

до вимог КПК посадовою особою підрозділу детективів Націо-

нального антикорупційного бюро України, якій доручене проку-

рором її проведення. 

 
 

14.2.7. Аудіо-, відеоконтроль місця 

 
Аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК) передбачає 

отримання аудіо- або відеозапису подій всередині публічно дос-

тупних місць, без відома їх власника, володільця або присутніх 

у  цьому місці осіб, шляхом прихованої фіксації відомостей 

за  допомогою аудіо- та відеозаписувальних технічних засобів, за 

наявності відомостей про те, що розмови і поведінка осіб у цьому 

місці, а також інші події, що там відбуваються, можуть містити 

інформацію, яка має значення для кримінального провадження.  
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З огляду на зміст ст. 270 КПК, аудіо-, відеоконтроль місця 

проводяться тільки за рішенням слідчого судді.  

Відповідно до вимог ст.ст. 246, 248-250, 270 КПК слідчий 

за наявності відомостей про те, що розмови і поведінка осіб 

у  конкретному місці, а також інші події, що там відбуваються, 

можуть містити інформацію, яка має значення для кримінально-

го провадження, складає клопотання про дозвіл на проведення 

аудіо-, відеоконтролю місця до суду, узгоджує його з прокуро-

ром та отримує ухвалу слідчого судді про аудіо-, відеоконтроль 

місця або про відмову в наданні дозволу на його проведення.  

 

 
14.2.8. Контроль 

за учиненням злочинів 

 
Контроль за учиненням злочинів (ст. 271 КПК) є однією 

з найскладніших за своєю підготовкою та здійсненням, різно- 

плановою за формами свого проведення негласною слідчою  

(розшуковою) дією. 

Контроль за учиненням злочину полягає у перевірці за рі-

шенням прокурора відомостей про готування учинення або про 

учинення тяжкого або особливо тяжкого злочину в формі конт-

рольованої поставки, контрольованої або оперативної закупки, 

спеціального слідчого експерименту, імітування обстановки 

злочину, порядок та тактика проведення яких визначається зако-

нодавством та міжнародними договорами України. Контроль за 

учиненням злочину може бути і внутрішнім (проводиться на 

території України), і транзитним (проводиться на території Укра-

їни та інших держав, за домовленістю між правоохоронними 

органами, на підставі чинних міжнародних договорів України). 

У разі, коли за результатами оцінки відомостей про підго-

товку учинення або учинення тяжкого або особливо тяжкого 

злочину прокурор встановлює, що неможливо повністю запобіг-

ти посяганню на життя або заподіянню особі (особам) тяжких 

тілесних ушкоджень, поширенню речовин, небезпечних для 
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життя багатьох людей, втечі осіб, які вчинили тяжкі або особли-

во тяжкі злочини, екологічній або техногенній катастрофі, він 

повинен відмовитися від проведення даної негласної слідчої 

(розшукової) дії та організувати і провести заходи, спрямовані 

на  недопущення настання суспільно небезпечних наслідків 

дій  злочинців. 

Забороняється під час контролю за учиненням злочину 

провокувати (підбурювати) особу на учинення цього злочину 

з  метою його подальшого викриття, допомагаючи особі учинити 

злочин, який вона б не вчинила, якби слідчий, посадова особа 

оперативного підрозділу або особа, яка бере участь у даній  

негласній слідчій (розшуковій) дії, цьому не сприяла, або з цією 

самою метою впливати на її поведінку насильством, погрозами, 

шантажем. Посадові особи правоохоронних органів та інші  

особи, які вчинили такі дії, залежно від фактичного змісту цих 

дій та їх наслідків, підлягають притягненню до відповідальнос-

ті  за чинним законодавством України. Здобуті в такий спосіб 

речі та документи не можуть бути використані у кримінальному 

провадженні.  

Рішення прокурора про проведення контролю за учинен-

ням злочину оформлюється постановою, в якій окрім відомос-

тей, передбачених ст. 251 КПК, та доручення його проведення 

слідчий та уповноважений оперативного підрозділу, зобовʼя- 

зані: 1) викласти обставини, які свідчать про відсутність під час 

негласної слідчої (розшукової) дії провокування особи на учи-

нення злочину; 2) зазначити про застосування спеціальних іміта-

ційних  засобів. 

У разі, коли під час проведення контролю за учиненням 

злочину виникає необхідність тимчасового обмеження консти-

туційних прав особи (наприклад, права на недоторканість житла, 

особисте і сімейне життя), він має здійснюватися в межах, які 

допускаються Конституцією України, на підставі рішення слід-

чого судді за поданням прокурора згідно з вимогами ст.ст. 246–

249 КПК. В ухвалі слідчого судді також має бути доручення 

проведення контролю за учиненням злочину слідчому й уповно-

важеному оперативному підрозділу та викладені обставини, які 
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свідчать про відсутність під час негласної слідчої (розшукової) 

дії провокування особи на учинення злочину, та зазначено про 

застосування спеціальних імітаційних засобів. 

Про результати контролю за учиненням злочину скла- 

дається протокол відповідно до вимог ст.ст. 104, 106, 252 КПК, 

до якого додаються речі та документи, отримані під час прове-

дення цієї негласної слідчої (розшукової) дії. Якщо контроль за 

учиненням злочину закінчується відкритим фіксуванням, про це 

складається протокол у присутності такої особи. Протокол про 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії з додатками не 

пізніше ніж через двадцять чотири години з моменту припинен-

ня цієї дії передається прокурору. Прокурор вживає заходів щодо 

збереження отриманих під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій речей і документів, які планує використовувати 

у кримінальному провадженні (ст. 252 КПК). 

 

 

14.2.9. Виконання спеціального завдання 
з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи або злочинної організації 
 

Положення ст. 272 КПК містять нормативно-правову рег-

ламентацію порядку прийняття рішення про проведення неглас-

ної слідчої (розшукової) дії – виконання спеціального завдання 

з розкриття злочинної діяльності організованої групи або 

злочинної організації. 

Ст.ст. 13–14 Закону України «Про організаційно-правові 

основи боротьби з організованою злочинністю» та п. 8, 13 ч. 1 

ст.  8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

визначають, що під час здійснення боротьби з організованою 

злочинністю спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою 

злочинністю органів внутрішніх справ, Служби безпеки України 

мають право, якщо інших заходів для розкриття організованої 

злочинності та притягнення винних до кримінальної відпові- 

дальності недостатньо, використовувати штатних і нештатних 



- 160 - 

негласних співробітників, які вводяться під легендою прикриття 

в організовані злочинні угруповання, або учасника організовано-

го злочинного угруповання, які на конфіденційній основі спів-

працює з уповноваженими на боротьбу з організованою злочин-

ністю органами, зі збереженням у таємниці достовірних даних 

щодо їх особистості. 

Чинне законодавство забороняє залучати до виконання  

розшукових (негласних) слідчих дій медичних працівників, свя-

щеннослужителів, адвокатів, якщо особа, стосовно якої вони 

повинні здійснювати зазначені дії, є їх пацієнтом або клієнтом.  

Порядок і тактика проведення виконання спеціального за-

вдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи або 

злочинної організації визначається чинними Законами України 

та відомчими нормативно-правовими актами правоохоронних 

органів України. 

Питання щодо кримінальної відповідальності за протипра-

вні дії осіб, які виконують спеціальне завдання з розкриття зло-

чинної діяльності організованої групи або злочинної організації, 

вирішується відповідно до положень ст. 43 КК України та відпо-

відних норм Особливої частини КК України.  

Слідчий, що розслідує тяжкий або особливо тяжкий зло-

чин, або прокурор, отримавши фактичні дані, що він вчинений 

членами організованого злочинного угруповання, або достатні 

дані вважати, що має місце підготовка учинення нового злочину 

членами організованого злочинного угруповання щодо діяльнос-

ті якого проводиться розслідування, визначає, з урахуванням 

наявного часу, можливостей введення під легендою прикриття 

в  конкретну організовану групу або злочинну організацію штат-

ного або нештатного негласного співробітника, або наявності 

члена організованого злочинного утворення, який на конфіден-

ційних засадах співпрацює з уповноваженими оперативними 

підрозділами, визначає можливість доручення конкретній особі 

виконати спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи або злочинної організації.  

Виконання такого спеціального завдання, як негласна  

слідча (розшукова) дія, здійснюється на підставі постанови  
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слідчого, погодженої з керівником органу досудового розслі- 

дування, або постанови прокурора зі збереженням у таємниці 

достовірних відомостей про особу. У такій постанові, окрім  

відомостей, передбачених ст. 251 КПК, зазначається обґрунту-

вання меж спеціального завдання та, які спеціальні несправжні 

(імітаційні) засоби будуть використовуватися. 

Винесенню постанови про виконання спеціального за-

вдання особами, які не є працівниками правоохоронного органу, 

має передувати укладення угоди про конфіденційне співробітни-

цтво між такою особою і правоохоронним органом і відповідне 

нерозголошення даних. У цій угоді мають бути перелічені права 

й обовʼязки цієї особи і, зокрема, розʼяснення того, у якому ви-

падку і за учинення яких діянь ця особа підлягає кримінальній 

відповідальності. 

Виконання спеціального завдання не може перевищувати 

шість місяців, а в разі необхідності строк його виконання про- 

довжується слідчим за погодженням з керівником органу досу-

дового розслідування або прокурором на строк, який не переви-

щує строку досудового розслідування. 

 
 

14.2.10. Виготовлення, утворення 
несправжніх (імітаційних) засобів 

для проведення конкретних негласних 

слідчих (розшукових) дій 

 
Виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) 

засобів для проведення конкретних негласних слідчих (розшу-

кових) дій (ст. 273 КПК) є специфічною негласною слідчою  

(розшуковою) дією, яка проводиться з метою забезпечити неоче-

видність, скритність проведення окремих негласних слідчих 

(розшукових) дій або тактичних операцій, до яких вони включе-

ні, від обʼєктів, відносно яких вони проводяться, а також від 

осіб,  які в них не беруть участь, та успішне вирішення завдань 

зі  збирання доказів під час їх проведення. 
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Засобами, що можуть використовуватися під час прове-
дення негласних слідчих (розшукових) дій, з огляду на зміст 
ст.  273 КПК, є:  

− реальні матеріальні обʼєкти, що мають індивідуальні 

ідентифікаційні ознаки (наприклад, серія та номер грошової ку-

пюри певного номіналу) або спеціально помічені (тобто на них 

нанесені певні позначки з огляду на проведення негласної слід-

чої (розшукової) дії); 

− несправжні (імітаційні) засоби – це речі та документи, 

які спеціально виготовлені для проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії, що повністю або частково мають ознаки мате-

ріальних обʼєктів, які ними заміщуються, або спеціально утво- 

рені підприємства, установи, організації, які спеціально ство- 

рюються для забезпечення проведення негласних слідчих (роз-

шукових) дій. 

Ч. 1 ст. 273 КПК містить пряму заборону використання  

заздалегідь помічених матеріальних обʼєктів або несправжніх 

(імітаційних) засобів з іншою метою ніж для проведення неглас-

них слідчих (розшукових) дій. 

Процесуальне рішення у формі відповідної постанови про 

виготовлення, утворення та використання під час проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій несправжніх (імітаційних) 

засобів для проведення конкретних негласних слідчих (розшуко-

вих) дій приймає керівник органу досудового розслідування або 

прокурор. Факт виготовлення, утворення несправжніх (імітацій-

них) засобів або помітки матеріальних обʼєктів для проведення 

конкретних негласних слідчих дій оформлюється відповідним 

протоколом, який складається із дотриманням вимог ст.ст. 104, 

106, 252 КПК.  

Факт передавання особі імітаційних речей, документів  

тощо, або помічених матеріальних обʼєктів, для використання 

їх  під час проведення конкретної негласної слідчої дії, оформ-

люється в окремому протоколі або в протоколі цієї негласної 

слідчої (розшукової) дії. 

У разі необхідності розкриття до завершення досудового 

розслідування справжніх відомостей щодо спеціально утворених 
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субʼєктів господарювання або щодо особи, яка діє без розкриття 

достовірних відомостей про неї, про це письмово повідомляється 

орган, співробітником якого є особа, яка таким способом здійс-

нює негласні слідчі (розшукові) дії, та керівник органу досудово-

го розслідування, прокурор, який прийняв рішення про викорис-

тання таких засобів під час проведення негласних слідчих (роз-

шукових) дій. Рішення про розкриття справжніх відомостей про 

зазначену особу, обставини виготовлення речей або документів 

або спеціального утворення підприємства, установи, організації 

приймається керівником органу досудового розслідування, про-

курором та оформлюється відповідною постановою. У разі необ-

хідності щодо особи, відомості про яку підлягають розкриттю, 

вживаються заходи забезпечення безпеки, передбачені законом. 

Ч. 4 ст. 273 КПК надає несправжнім (імітаційним) засобам, 

застосованим під час проведення негласної слідчої (розшукової) 

дії, статус у процесі доказування як первинних засобів або зна-

рядь учинення злочину, окрім випадків, якщо суд встановить 

порушення вимог КПК під час проведення відповідної негласної 

слідчої (розшукової) дії. 

Збереження засобів, що використовувалися під час про- 

ведення негласних слідчих (розшукових) дій, забезпечується 

прокурором та здійснюється у порядку, передбаченому ст. 100 

КПК та визначеному Кабінетом Міністрів України. 

 
 

14.2.11. Негласне отримання зразків 
для порівняльного дослідження 

 
Ч. 1 ст. 274 КПК передбачає підставою проведення неглас-

ного отримання зразків для порівняльного дослідження, якщо 

неможливим буде здійснення отримання зразків для експертизи 

у порядку ст. 245 КПК через загрозу завдання значної шкоди 

для  кримінального провадження. Тобто, коли отримання зразків 

для експертизи у порядку ст. 245 КПК спричинить розкриття 

тих, що проводяться або будуть проводитися негласних слідчих 
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(розшукових) дій та поставить під загрозу життя, здоровʼя учас-

ників кримінального провадження тощо.  

З огляду на зміст ст. 274 КПК, негласне отримання зразків, 

необхідних для порівняльного дослідження, можливо проводити 

тільки за рішенням слідчого судді. Відповідно до вимог ст.ст. 246, 

248, 248, 274 КПК слідчий в разі виникнення необхідності для 

зʼясування обставин, що мають значення для кримінального 

провадження, шляхом проведення порівняльного дослідження 

складає клопотання про дозвіл на проведення негласного отри-

мання зразків, необхідних для порівняльного дослідження до 

апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого 

знаходиться орган досудового розслідування (ст. 247 КПК), уз-

годжує його з прокурором та отримує ухвалу слідчого судді 

про  негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного 

дослідження, або про відмову в наданні дозволу на його прове-

дення. Таке клопотання має бути укладеним відповідно до вимог 

ч. 2 ст. 248 КПК. У клопотанні слідчого, прокурора про надання 

дозволу на негласне отримання зразків, необхідних для порів- 

няльного дослідження, та в ухвалі слідчого судді додатково  

зазначаються відомості про конкретні зразки, які планується 

отримати.  

Негласне отримання зразків для порівняльного досліджен-

ня може здійснюватися в межах проведення обстеження публіч-

но недоступних місць, житла або іншого володіння особи. 

В  цьому разі відомості про конкретні зразки для порівняльного 

дослідження та способи й засоби їх отримання вказуються у про-

токолі обстеження публічно недоступних місць, житла або іншо-

го володіння особи.  

 

 

Контрольні запитання 

 
1. Дайте визначення поняття негласної слідчої (розшуко-

вої) дії. 

2. Наведіть різновиди слідчих (розшукових) дій, передба-

чених КПК. 
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3. Дайте визначення втручанню у приватне спілкування 

під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

4. Які дії охоплює процесуальне оформлення рішення що-

до проведення негласної слідчої (розшукової) дії? 

5. Які строки проведення негласної слідчої (розшукової) 

дії та порядок їх обчислення? 

6. Назвіть юридичні та фактичні підстави для прийняття 

процесуальних рішень щодо проведення негласних слідчих (ро-

зшукових) дій, повʼязаних із втручанням у приватне спілкування. 

7. У чому полягають особливості використання результа-

тів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні під час 

досудового розслідування? 

8. Розкрийте особливості використання результатів негла-

сних слідчих (розшукових) дій в інших кримінальних прова-

дженнях. 
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Тема 15 

 

ЗУПИНЕННЯ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
 
 

15.1.  Поняття та підстави зупинення досудового розслі- 
дування 

15.2.  Розшук підозрюваного 
15.3.  Нагляд і контроль за здійсненням розшуку 
15.4.  Забезпечення взаємодії під час зупинення досудового  

розслідування 
 
 

15.1. Поняття та підстави зупинення 
досудового розслідування 

 

 
Встановлені у законі процесуальні строки, приписи щодо 

порядку і строків прийняття рішень і виконання необхідних для 

їх реалізації дій є процесуальним засобом забезпечення активної 

роботи по швидкому, повному та неупередженому розслідуван-

ню. Розслідування потребує інтенсивної, іноді цілодобової робо-

ти сторони обвинувачення. Але при розслідуванні кримінального 

правопорушення іноді виникають обставини, які перешкоджають 

на певний час вчасно закінчити досудове розслідування. Ці  

обставини вимушують прокурора або слідчого (за погодженням 

із прокурором) тимчасово зупинити провадження досудового 

розслідування. 

Зупинення досудового розслідування ‒ це вимушене тим-
часове припинення процесуальної діяльності у кримінальному 
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провадженні, спричинене наявністю обставин, які перешко-
джають подальшому провадженню і закінченню досудового 
розслідування. 

Відповідно до ч. 1 ст. 280 КПК, досудове розслідування 

у  кримінальному провадженні може бути зупинене після пові-

домлення особі про підозру за наявності хоча б однієї з підстав: 
‒ підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешко-

джає його участі в кримінальному провадженні, за умови підтве-

рдження цього відповідним медичним висновком; 

‒ оголошено в розшук підозрюваного; 

‒ слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання про 

здійснення спеціального досудового розслідування; 

‒ наявна необхідність виконання процесуальних дій у ме-

жах міжнародного співробітництва. 

Перелік названих підстав є вичерпним. Будь-які інші об-

ставини, які також перешкоджають продовженню досудового 

розслідування (наприклад, тривале проведення експертизи, 

відʼїзд підозрюваного у відрядження або за кордон, хвороба по-

терпілого, свідка) не є підставами для зупинення досудового 

розслідування. У цих випадках, якщо строк досудового розслі- 

дування закінчується, порушується клопотання про його про- 

довження у встановленому законом порядку. Окремі випадки 

можуть слугувати для проведення спеціального досудового  

розслідування. 

Наслідком рішення про зупинення досудового розсліду-

вання є те, що в кримінальному провадженні настає перерва, під 

час якої не допускається проведення слідчих (розшукових) дій, 

окрім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження 

підозрюваного, та прийняття процесуальних рішень. Ця перерва 

триває доти, доки обставини, які перешкоджають закінченню 

досудового розслідування, не буде усунуто. Тривалість такої 

перерви не включається в строки досудового розслідування, 

передбачені ст. 219 КПК. 

Розглянемо зміст кожної із підстав для зупинення досудо-

вого розслідування. 

Підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешко-

джає його участі у кримінальному провадженні, за умови під-

твердження цього відповідним медичним висновком. 
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Наявність тяжкої хвороби в підозрюваного, яка перешко-

джає його участі в кримінальному провадженні і є підставою для 

зупинення досудового розслідування, має бути підтверджена від- 

повідними медичними документами: довідкою лікаря, медичним 

висновком, висновком експерта (судового медика або психіатра).  

Воно можливе в разі дотримання таких умов: 
‒ особа повинна бути повідомлена про підозру; 

‒ підозрюваний страждає на важке захворювання (психіч-

не або соматичне). У законі указано, що воно має бути важким. 

Уважається, що важким визнається захворювання в разі якого 

стан здоровʼя підозрюваного перешкоджає можливості його уча-

сті у кримінальному провадженні. Хвороба як тяжка визначаєть-

ся на підставі Переліку захворювань, які є підставою для подан-

ня в суди матеріалів про звільнення засуджених від подальшого 

відбування покарання, встановленого наказом Державного депа-

ртаменту України з питань виконання покарань та Міністерства 

охорони здоровʼя України від 18 січня 2000 р. № 3/6, зареєстро-

ваного в Міністерстві юстиції України 9 березня 2000 р. за 

№  155/4376; 

‒ захворювання має бути не хронічним, а мати тимчасовий 

характер, тобто коли через деякий час можливе і повне видужан-

ня, і зняття гострих форм захворювання. Якщо в результаті судо-

во-психіатричної експертизи буде встановлено, що психічне 

захворювання підозрюваного є хронічним і потребує тривалого 

часу лікування із застосуванням примусового заходу медичного 

характеру, досудове розслідування не зупиняється, а закінчуєть-

ся відповідно до вимог, передбачених ст. 292 та статтями Гл. 39 

КПК. У разі видужання особи, яка після учинення кримінального 

правопорушення захворіла на психічну хворобу або в неї настав 

тимчасовий розлад психічної діяльності або інший хворобли-

вий  стан психіки, які позбавляли її можливості усвідомлювати 

свої дії або керувати ними, суд на підставі висновку комісії ліка-

рів-психіатрів своєю ухвалою припиняє застосування примусо-

вого заходу медичного характеру в порядку, передбаченому 

ст.  514 КПК. 

Якщо на час розгляду питання про відновлення кримі- 

нального провадження закінчився строк давності притягнення 
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до  кримінальної відповідальності або прийнято закон, який  

усуває кримінальну відповідальність за вчинене кримінальне 

правопорушення, кримінальне провадження підлягає закриттю, 

якщо особа, щодо якої розглядається питання, не заперечує  

проти цього; 

‒ захворювання підозрюваного береться до уваги, якщо 

воно підверджено медичним висновком або висновком судово-

психіатричної або судово-медичної експертиз. 

Якщо у слідчого виникає сумнів щодо осудності підозрю-

ваного або здібності його усвідомлювати свої дії, або керувати 

ними, судово-психіатрична експертиза має бути призначена 

обовʼязково (п. 3 ч. 2 ст. 242 КПК). Експерти-психіатри повинні 
відповісти на такі запитання:  

‒ чи хворий підозрюваний на психічне захворювання; який 

його характер (хронічне або тимчасове);  

‒ чи позбавляє хвороба підозрюваного можливості усві- 

домлювати свої дії та керувати ними;  

‒ чи становить особа через свій стан небезпеку для  

суспільства;  

‒ чи потребує вона примусового лікування тощо. 

У тому разі, коли з метою встановлення психічного (інко-

ли фізичного) стану підозрюваного призначається судова екс- 

пертиза, до одержання її результатів досудове розслідування 

в  справі не може бути зупинено. Призначення та проведення 

експертизи є слідчою дією, а згідно з ч. 2 ст. 280 КПК до зупи-

нення досудового розслідування слідчий зобовʼязаний виконати 

всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких 

необхідне та можливе. 

Оголошено в розшук підозрюваного. Зупинення досудово-

го розслідування за цією підставою здійснюється у разі, коли 

підозрюваного неможливо залучити до участі в кримінальному 

провадженні через те, що він переховується від органів розсліду-

вання та суду з метою ухилення від кримінальної відповідально-

сті. Зазначена підстава означає, що під час кримінального прова-

дження особу підозрюваного встановлено, але його місцезнахо-

дження залишається невідомим і це перешкоджає закінченню 

досудового розслідування. 
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Варто зазначити, деякі науковці наводять уточнення цього 

положення, а саме: коли підозрюваний відомий, але невідоме 

його місцезнаходження та він не має на меті переховуватися від 

органів розслідування та суду з метою ухилення від криміналь-

ної відповідальності, перебіг строків давності притягнення до 

кримінальної відповідальності не зупиняється і після їх закін-

чення кримінальне провадження має бути закрито. Коли ж особа 

свідомо переховується від органів розслідування та суду – це 

обумовлює можливість її затримання, обрання щодо неї більш 

суворого запобіжного заходу або навіть притягнення до кримі-

нальної відповідальності, якщо переховування повʼязано із вте-

чею з-під варти. Окрім того, у такому разі перебіг строків давно-

сті зупиняється і відновлюється лише після затримання підозрю-

ваного або його явки (ст. 49 КК). Так, закон вимагає від слідчого 

встановлення причин, із яких йому невідомо місцезнаходження 

підозрюваного, вони обовʼязково мають встановлюватися, оскі-

льки кожна з них тягне за собою різні кримінальні процесуальні 

та кримінально-правові наслідки. Варто вказати, здебільшого 

науковці надають перевагу тому, що формами ухилення від кри-

мінальної відповідальності є: таємна зміна місця перебування, 

проживання за підробленим документом або без документів, 

реєстрації.  

Зупинення розслідування на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК 
можливе лише після додержання таких умов: 

– особа має бути повідомлена про підозру (вручення пи-

сьмового повідомлення про підозру відповідно до ст. 278 КПК. 

Повідомлення про підозру вручається в день його складання 

слідчим або прокурором). Варто зазначити, що особа, яка вчини-

ла кримінальне правопорушення може почати переховуватися 

від слідства ще до моменту винесення щодо неї повідомлення 

про підозру, одразу після скоєння злочину, коли дані про злочин 

ще не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

У  цьому випадку слідчий або прокурор після зібрання достатніх 

доказів про учинення злочину певною особою також зобовʼяза- 

ний винести повідомлення про підозру щодо останнього та на-

лежно організувати відправлення повідомлення підозрюваному. 
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У ч. 1 ст. 278 КПК указано, що письмове повідомлення про  

підозру вручається в день його складання слідчим або прокуро-

ром, а в разі неможливості такого вручення – у спосіб, передба-

чений КПК для вручення повідомлень. Можливо, мається на 

увазі ст. 135 КПК, яка регламентує порядок здійснення виклику 

в  кримінальному провадженні. У цьому разі іншими способами 

вручення повідомлення про підозру є надіслання останнього 

поштою, електронною поштою, факсимільним звʼязком тощо. 

За  таких обставин доказом обізнаності підозрюваного щодо 

відкриття стосовно нього кримінального провадження буде ак-

тивний характер дій особи, направлений на те, щоб ускладнити 

встановлення його місця перебування: зміна звичайного розпо-

рядку життя, відсутність на робочому місці, за місцем постійного 

проживання, припинення спілкування з родичами та знайомими; 

– слідчий зобовʼязаний виконати всі слідчі (розшукові) 

та  інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, 

а також усі дії для встановлення місцезнаходження підозрювано-

го (ч. 2 ст. 280 КПК). Тобто у разі, коли підозрюваний знахо-

диться у відрядженні, на відпочинку або просто змінив місце 

проживання та виїхав в інше місто і слідчому або прокурору 

відома адреса знаходження підозрюваного, розслідування не 

може бути зупинено. Натомість повинні вживатись заходи, 

спрямовані на доставку підозрюваного до місця провадження 

досудового розслідування; 

– слідчий, прокурор оголосив розшук підозрюваного 

(ст.  281 КПК). Про оголошення розшуку виноситься або окрема 

постанова, якщо досудове розслідування не зупиняється, або 

вказується в постанові про зупинення досудового розслідування, 

якщо таке рішення приймається, відомості про що вносяться до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Законодавець заборонив зупинення досудового розсліду-

вання без доведення факту свідомого ухилення від слідства.  

Доцільність такого формулювання доволі сумнівна, адже під час 

кримінального провадження виникають і обʼєктивні обставини, 

які обумовлюють неотримання слідчим інформації щодо місця 

перебування підозрюваного. До таких обставин можуть бути 
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віднесені смерть підозрюваного, його раптова госпіталізація, 

стихійне лихо, внаслідок якого виникли обставини, що спричи-

нили до безвісного зникнення особи. 

Після зупинення досудового розслідування проведення 

слідчих (розшукових) дій допускається, якщо вони спрямовані 

на встановлення місцезнаходження підозрюваного. Ця норма 

являється новелою КПК, вона дасть, з одного боку, особі, яка 

провадить розслідування злочину, брати активну участь у роз-

шуку особи, а з іншого – зберегти строки розслідування. 

Слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання про 

здійснення спеціального досудового розслідування. 

Доцільно нагадати, що відповідно до ч. 2 ст. 297
1
 КПК, 

спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі 

ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо зло-

чинів, передбачених ст.ст. 109, 110, 110
2
, 111, 112, 113, 114, 114

1
, 

115, 116, 118, чч. 2–5 ст. 191 (у випадку зловживання службовою 

особою своїм службовим становищем), ст.ст. 209, 258, 258
1
, 258

2
, 

258
3
, 258

4
, 258

5
, 348, 364, 364

1
, 365, 365

2
, 368, 368

2
, 368

3
, 368

4
, 

369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436
1
, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 

443, 444, 445, 446, 447 КК України, стосовно підозрюваного, 

окрім неповнолітнього, який переховується від органів слідства 

та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, 

якщо він перебуває поза межами України. Тобто обовʼязковою 

умовою для зупинення досудового розслідування за цієї підста-

вою є повідомлення особі про підозру. 

Відтак із клопотанням про провадження спеціального до-

судового розслідування до слідчого судді має право звернутися 

прокурор або слідчий за погодженням із прокурором, у якому 

зазначається:  

– короткий виклад обставин кримінального правопору-

шення, у звʼязку з яким подається клопотання; 

– правова кваліфікація кримінального правопорушення із 

зазначенням статті (частини статті) закону України про криміна-

льну відповідальність; 

– виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу 

у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на  

обставини; 
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– відомості щодо результатів звернення до компетентних 

органів іноземних держав із запитами про видачу особи (екс- 

традицію); 

– виклад обставин про те, що підозрюваний переховуєть-

ся від органів слідства та суду з метою ухилення від криміналь-

ної відповідальності; 

– перелік свідків, яких слідчий, прокурор уважає за необ-

хідне допитати під час розгляду клопотання. 

Клопотання про здійснення спеціального досудового роз- 

слідування розглядається слідчим суддею не пізніше десяти 

днів  із дня його надходження до суду за участі особи, яка подала 

клопотання, та захисника. 

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про 

здійснення спеціального досудового розслідування, якщо проку-

рор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від ор-

ганів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відпо-

відальності та перебуває поза межами України. В іншому разі 

слідчий суддя постановляє ухвалу про проведення спеціального 

досудового розслідування. 

Якщо підстави для постановлення слідчим суддею ухвали 

про спеціальне досудове розслідування перестали існувати, по-

дальше досудове розслідування здійснюється згідно зі загальни-

ми правилами, передбаченими КПК. 

Наявна необхідність виконання процесуальних дій 

в  межах міжнародного співробітництва. 

Зупинення розслідування на цій підставі можливе за  
таких  умов: 

− особа має бути повідомлена про підозру; 

− матеріали кримінального провадження мають містити 

запит, складений відповідно до ст. 552 КПК, і документи, що 

до  нього додаються. Звернення компетентних органів України зі 

запитами до уповноважених органів інших держав про виконан-

ня в кримінальному провадженні певних процесуальних дій, 

передбачених КПК та міжнародними договорами, їх виконання 

в  іноземних державах вимагає доволі тривалого часу. У звʼязку 

із цим на час виконання відповідних процесуальних дій у межах 
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міжнародного співробітництва до отримання компетентними 

органами України матеріалів щодо виконання запитів про між-

народну правову допомогу досудове розслідування може бути 

зупинене. Ці дії виконуються компетентними органами запиту-

ваної сторони у порядку, визначеному міжнародними договора-

ми України та Розділом IX КПК. 

Оскільки процедури направлення запиту про міжнародну 

правову допомогу та одержання доказів і відомостей від компе-

тентних органів іноземної держави є доволі складними й трива-

лими, а вітчизняні суд, прокурор, слідчий не мають ніяких імпе-

ративних засобів впливу на строки проведення запитуваною 

стороною процесуальних дій, то законодавець цілком резонно 

передбачив можливість зупинення досудового розслідування 

у  таких випадках. 

Отже, попри три різні умови зупинення досудового роз- 

слідування є багато норм, що узагальнюють їх застосування. 

Зазначимо деякі з них. Перед зупиненням досудового розсліду-

вання необхідно вжити заходів щодо збереження документів та 

інших можливих доказів у кримінальному провадженні. Якщо 

у  кримінальному провадженні є два або декілька підозрюваних, 

а підстави для зупинення відносяться не до всіх із них, прокурор 

вправі виділити досудове розслідування і зупинити його стосов-

но окремих підозрюваних. 

Досудове розслідування зупиняється мотивованою поста-

новою прокурора або слідчого за узгодженням із прокурором, 

яка складається з трьох частин – вступної, описової та резолюти-

вної. У вступній частині зазначаються: назва постанови, дата 

і  місце її складення, посада, спеціальне звання (класний чин), 

прізвище та ініціали службової особи, яка прийняла відповідне 

процесуальне рішення, найменування кримінального прова-

дження; в описовій ‒ викладаються всі обставини кримінального 

правопорушення, вказуються підстава та умови для зупинення 

досудового розслідування; в резолютивній – констатуються  

прийняті рішення. Відомості про це вносяться до Єдиного  

реєстру досудових розслідувань. Копія постанови надсилається 

потерпілому, стороні захисту, які мають право її оскаржити слід-

чому судді. 
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Зупинене досудове розслідування відновлюється поста- 

новою слідчого, прокурора, коли підстави для його зупи- 

нення перестали існувати (підозрюваний видужав, його  

місцезнаходження встановлено, завершено проведення про- 

цесуальних дій в  межах міжнародного співробітництва),  

а також у разі потреби проведення слідчих (розшукових) 

або  інших процесуальних дій.  Копія постанови про віднов- 

лення досудового розслідування надсилається стороні захисту, 

потерпілому. 

Зупинене досудове розслідування також відновлюється 

у  разі скасування слідчим суддею постанови про зупинення 

досудового розслідування. Відомості про відновлення досудово-

го розслідування вносяться слідчим, прокурором до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. 

 
 

15.2. Розшук підозрюваного 
 
 

Згідно зі ст. 281 КПК, якщо під час досудового розсліду-

вання місцезнаходження підозрюваного невідоме або особа пе-

ребуває за межами України та не зʼявляється без поважних при-

чин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного 

повідомлення про такий виклик, то слідчий, прокурор оголошує 

його розшук. 

Про оголошення розшуку виноситься окрема постанова, 

якщо досудове розслідування не зупиняється, або вказується в 

постанові про зупинення досудового розслідування, якщо таке 

рішення приймається, відомості про що вносяться до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. 

Здійснення розшуку підозрюваного може бути доручено 

оперативним підрозділам. 

На практиці виникають дві типові ситуації розшуку підоз-

рюваного: 

– коли відомості про те, що підозрюваний скрився, над-

ходять швидко і період втечі вимірюється годинами; 
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– коли з моменту зникнення підозрюваного пройшов 

значний проміжок часу. 

У першому випадку відбувається розшук підозрюваного 

по «гарячих слідах». Проводяться такі заходи, як передача по 

телефону, радіо, організація загороджувальних заходів силами 

патрульної поліції, організація спостереження в місцях можливої 

появи підозрюваного тощо. Створюються спеціальні пошукові 

групи.  

Слідчий проводить допити на території району, де зник 

підозрюваний, а працівники оперативних підрозділів – поквар-

тирні опитування.  

Надалі йтиметься про другий випадок проведення розшуку 

підозрюваного з повною сукупністю слідчих (розшукових) та 

оперативно-розшукових дій.  

Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами у випад-

ку зупинення досудового розслідування за п. 2 ст. 280 КПК обу-

мовлюється такими особливостями: 

– проведення слідчих (розшукових) дій тимчасово при-

пиняється, і слідчий має можливість проводити тільки негласні 

слідчі (розшукові) дії; 

– оперативно-розшукова діяльність отримує відносно са-

мостійний характер; 

– основним завданням взаємодії є не використання, 

а  отримання необхідної інформації. 

Відповідно до кримінального процесуального законодав-

ства України розшук підозрюваного, може бути оголошений і під 

час досудового розслідування, і одночасно з його зупиненням. 

Розшук підозрюваного починається відразу після встановлення 

факту, що він зник. Тому слідчий повинен скласти постанову про 

оголошення підозрюваного в розшук задовго до винесення пос-

танови про зупинення кримінального провадження. Однак доволі 

часто на практиці оголошення розшуку підозрюваного збігається 

з винесенням постанови про зупинення кримінального прова-

дження. 

Перед тим як прийняти рішення про оголошення розшуку 

підозрюваного слідчий зобовʼязаний вжити процесуальних та 

інших заходів до зʼясування місцезнаходження підозрюваного 
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з  тим, щоб впевнитись, що його немає за місцем проживання, 

роботи, навчання, відпочинку і що отримані при цьому відомості 

дають підстави для висновку про те, що він скрився.  

Ці обставини можуть бути встановлені шляхом: 

– допитів свідків (сусідів, родичів підозрюваного). Проте, 

до показань цих осіб необхідно віднестися з обережністю,  

оскільки вони можуть бути у змові з підозрюваним. Такі пока-

зання підлягають критичній оцінці;  

– побудови розшукових версій. Такі версії будуються, 

перевіряються на аналізуються за правилами слідчих версій, 

однак її може висувати також оперативний підрозділ. Базою для 

побудови таких версій слугують не лише матеріали криміналь-

ного провадження, а й оперативно-розшукові дані;  

– проведення обшуку;  

– проведення негласних слідчих (розшукових) дій; 

– розшуку в місцях минулого проживання і по даних ми-

нулих звʼязків розшукуваного; 

– розшуку з використанням даних про професію особи, 

яка розшукується. Підозрюваний, скриваючись від слідства 

і  суду, може продовжувати працювати за спеціальністю. Тому 

його професія може вказати на місце можливого його знахо-

дження; 

– направлення запитів у паспортні відділи інших населе-

них пунктів, у лікувальні заклади та інші установи;  

– перевірки за обліками раніше судимих;  

– аналізу справ про нерозкриті злочини, вчинені аналогі-

чним способом, архівні кримінальні справи, особових справ за-

суджених; 

– давання слідчим вказівок та доручень оперативному 

підрозділу. 

Серед дій слідчого можна виділити розшукові дії, тобто 

процесуальні та непроцесуальні дії слідчого, спрямовані на дося-

гнення мети розшуку, які не є при цьому слідчими, організацій-

ними діями та оперативно-розшуковими заходами. 

Класифікація розшукових дій.  

Розшукові процесуальні дії:  

– оголошення розшуку підозрюваного (ст. 280 КПК);  
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– дача слідчим розшуковик доручень, вказівок оператив-

ним підрозділам на проведення комплексу заходів із метою вста-

новлення місця знаходження розшукуваної особи, її затримання і 

доставлення до місця розслідування; проведення слідчих (роз-

шукових) дій;  

– витребування необхідних документів. 

Розшукові непроцесуальні дії:  

– розсилання слідчим запитів у різні інстанції;  

– бесіди з обізнаними особами;  

– перевірки на підприємствах, в установах і організаціях; 

перевірки за обліками; 

– інформування громадськості за допомогою преси, ра-

діо, телебачення; виявлення свідків і очевидців;  

– обстеження місць можливого збуту викраденого;  

– розсилання орієнтувань;  

– вивчення архівних кримінальних проваджень;  

– створення умов, які спонукають розшукуваного зверта-

тися у визначені установи (пошта, телеграф, Ощадбанк) або до 

визначених осіб, за якими встановлено спостереження тощо. 

Основною відмінністю від оперативно-розшукових заходів 

є те, що проводяться вони слідчим у конкретному кримінально-

му провадженні. 

Організаційні (організаційно-технічні) дії слідчий прово-

дить, щоб одержати інформацію, створити умови для вирішення 

розшукових та інших завдань. 

Щоб розшукати підозрюваного і знайти обʼєкти, що при-

ховуються, слідчий повинен виявити особистісні характеристики 

субʼєктів протидії. Дані про особу розшукуваного дадуть змогу 

прогнозувати його поводження, розробити і реалізувати програ-

му виявлення і затримання. Водночас враховуються типові особ-

ливості поводження осіб різних категорій. Наприклад, при роз-

шуку жінок, які мають дітей, і неповнолітніх приймається 

до  уваги схильність перших до пошуків контактів із дітьми, 

а  других – із батьками. Моделюючи поводження розшукуваного, 

слідчий повинен також враховувати його злочинний досвід 

і  відносини з особами, які беруть участь по справі. 
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15.3. Нагляд і контроль 
за здійсненням розшуку 

 

 
На посадових осіб, що здійснюють безпосереднє керів- 

ництво розслідуванням і нагляд за законністю при його прова-

дженні, покладається обовʼязок перевіряти обґрунтованість зу-

пинення провадження. 

Керівник органу досудового розслідування здійснює  

контроль за своєчасністю дій слідчих щодо розслідування  

кримінальних правопорушень, вживає заходів для найбільш  

повного, всебічного й обʼєктивного провадження досудового 

розслідування. 

Керівник органу досудового розслідування відповідно до 

повноважень, наданих йому ст. 40 КПК, зобовʼязаний періодич-

но перевіряти зупинені провадження з метою контролю за за-

конністю й обґрунтованістю зупиненого провадження, здійсню-

вати перевірку роботи слідчого по цій категорії, надавати йому 

практичну допомогу в плануванні слідчих (розшукових) заходів, 

а також координувати зусилля слідчих і оперативних підрозділів 

у розшуку злочинців. 

Керівник органу досудового розслідування вправі давати 

вказівки слідчому про провадження досудового розслідування, 

зокрема щодо зупинення провадження. Вказівки даються слід-

чому в письмовій формі і є обовʼязковими для виконання.  

Прокурорський нагляд за органами досудового розсліду-

вання є одним із напрямів діяльності прокуратури.  

Прокурор здійснює нагляд за законністю на стадії досу- 

дового розслідування, наділений владно-розпорядчими повно- 

важеннями, що створюють для нього можливість ефективно 

здійснювати нагляд за виконанням законів органами досудового 

розслідування з тим, щоб забезпечити розслідування кожного 

кримінального правопорушення, а також всебічність і неупере-

дженість.  

Прокурор здійснює процесуальне керівництво діяль- 

ністю  слідчого. На практиці можливі ситуації, які зобовʼязують 



- 182 - 

прокурора вмішуватися в процес розслідування з метою недо-

пущення можливих порушень закону і брати на себе проце- 

суальне керівництво розслідуванням. Наприклад, у разі некомпе-

тентності слідчого. 

Здійснюючи нагляд за законністю зупинення розслідуван-

ня, прокурор повинен встановити: 

– чи доведена подія кримінального правопорушення; 

– чи доказана винуватість особи у вчиненні кримінально-

го правопорушення, які мотиви вчинення кримінального право-

порушення; 

– які недоліки та порушення кримінального процесуаль-

ного закону були допущені при, проведенні слідчих (розшуко-

вих) дій та інших заходів на початковому і наступних етапах 

розслідування; 

– чи перевірялись у кримінальному провадженні всі  

можливі версії щодо вчинення кримінального правопорушення 

і  чи виконані необхідні слідчі дії та інші заходи для перевірки 

висунутих версій; 

– чи організована взаємодія між слідчими й оперативни-

ми підрозділами і які є недоліки в її організації; 

– чи застосовувалися під час розслідування і розшуку пі-

дозрюваного науково-технічні засоби, чи є можливість їх вико-

ристання на момент перевірки прокурором; 

– чи є у справі речові докази, де вони зберігаються, чи 

вжито заходів до їх збереження; 

– чи виявлені всі свідки кримінального правопорушення 

і  наскільки повно та всебічно вони допитані щодо обставин 

кримінального правопорушення; 

– чи дотримані права потерпілого, цивільного позивача 

та інших учасників процесу; 

– чи встановлений характер і розмір шкоди, заподіяної 

кримінальним правопорушенням, і яких заходів вжив слідчий 

для її відшкодування; 

– чи вживав слідчий заходів щодо встановлення причин 

і  умов, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, 

та до їх усунення;  
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– які можливості розкриття кримінального правопо- 

рушення, розшуку підозрюваного з урахуванням доказів, які 

є  у  провадженні. 

Прокурор повинен скасувати постанову про зупинення 

слідства у всіх випадках, коли:  

– за наявності достатніх доказів у вчиненні кримінально-

го правопорушення певною особою, до зупинення провадження 

у кримінальному провадженні не повідомлено про підозру; 

– не виконані всі слідчі (розшукові) дії, проведення яких 

можливе без участі підозрюваного; 

– є можливість виділити в окреме провадження матеріали 

кримінального провадження щодо одного або декількох підоз-

рюваних і закінчити досудове розслідування; 

– неякісно виконані окремі слідчі (розшукові) дії, 

у  звʼязку з чим необхідно їх виконати повторно;  

– не встановлений розмір матеріальної шкоди, заподіяної 

кримінальним правопорушенням, і не вжито заходів до її від- 

шкодування; 

– не вжито всіх необхідних заходів до виявлення підоз-

рюваного й особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, 

не  досліджені всебічно, повно й неупереджено всі обставини 

кримінального провадження, не до кінця перевірені висунуті 

версії; 

– із матеріалів справи видно, що у ній можливо провести 

додаткові заходи, які сприятимуть розслідуванню кримінального 

правопорушення і встановленню місцезнаходження підозрюва-

ного, який переховується; 

– у кримінальному провадженні відсутні документи, що 

засвідчують хворобу підозрюваного. 

За наявності будь-якої з перерахованих обставин прокурор 

має право скасувати постанову про зупинення кримінального 

провадження. Одночасно прокурор повинен дати слідчому пись-

мові вказівки, вказавши, які слідчі (розшукові) дії і заходи необ-

хідно виконати. 

При повторному вивченні зупиненого кримінального про-

вадження, у якому прокурор вже давав вказівки, він повинен 



- 184 - 

зʼясувати причини, на підставі яких його вказівки залишилися 

невиконаними. 

Здійснюючи переважно нагляд за досудовим розслідуван-

ням, прокурор перевіряє також розшукову роботу оперативних 

підрозділів. Перевірка провадиться за такими позиціями: 

– своєчасність заведення розшукових справ за матеріала-

ми слідчого; 

– наявність плану оперативно-розшукових заходів; 

– точність виконання плану на день перевірки; 

– на кого з оперативних працівників покладено здійснен-

ня розшуку. 

 
 

15.4. Забезпечення взаємодії 
під час зупинення досудового розслідування 

 
 

У разі, якщо підозрюваний переховується від органів до-

судового розслідування, слідчий виносить постанову і про ого-

лошення в розшук, і про зупинення досудового розслідування, 

яка погоджується прокурором. Якщо досудове розслідування не 

зупиняється, слідчий виносить окрему постанову про оголошен-

ня розшуку підозрюваного та вживає заходів із його розшуку. 

У день прийняття такого процесуального рішення слідчий 

доповідає про оголошення розшуку підозрюваного керівникові 

органу досудового розслідування для їх погодження та подаль-

шого направлення керівникові територіального органу, підрозді-

лу поліції або міжрегіонального територіального органу Націо-

нальної поліції України, або його територіального (відокремле-

ного) підрозділу, який здійснює оперативне супроводження кри-

мінального провадження або матеріали діяльності якого стали 

підставою для початку кримінального провадження, для органі-

зації розшуку підозрюваного. 

Зазначені матеріали мають містити:  

– витяг із ЄРДР;  
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– копію письмового повідомлення про підозру;  

– постанови про оголошення розшуку підозрюваного 

або  постанови про зупинення досудового розслідування; 

– ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання  

з метою приводу; 

– довідку про особу або копію документа, який посвід-

чує  особу. 

Заразом слідчий повинен повідомити оперативному під-

розділу відомості про особу підозрюваного, що є в матеріалах 

кримінального провадження, склавши про це довідку. В довідці 

про особу, що розшукується, вказуються: 

– прізвище, імʼя, по-батькові, рік, місяць, день наро-

дження; 

– місце народження; 

– останнє місце проживання (точна адреса); 

– професія і спеціальність; 

– останнє місце роботи і спеціальність; 

– національність; 

– освіта (де, коли, який навчальний заклад або скільки 

класів школи закінчив); 

– відомості про паспорт (серія, номер, ким і на який 

строк виданий); 

– відношення до військової служби (де перебуває на об-

ліку, серія і номер військового квитка, коли і ким виданий); 

– підстави оголошення розшуку (у вчиненні якого злочи-

ну підозрюється, за якою статтею кримінального кодексу); 

– обставини ухилення від досудового розслідування (ко-

ли і за якими обставинами скрився, де можливо знаходиться); 

– відомості про попередні судимості (коли, де і яким су-

дом, за якою статтею КК засуджений, де відбував покарання, 

коли звільнився); 

– прикмети (ріст, тілобудова, особливі прикмети, профе-

сійні навички, фізичні вади тощо); 

– татуювання;  

– родинні й інші звʼязки (ступінь споріднення, прізвище, 

імʼя, по-батькові цих осіб, рік народження, місце проживання, 

посада цих осіб); 
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– інші відомості, які можуть сприяти розшуку;  

– додатки: фотознімки, дактилокарта, зразки почерку тощо. 

Якщо у підозрюваного декілька прізвищ, повідомляється 

на яке прізвище виданий паспорт, військовий квиток та інші 

документи, а також підстави зміни прізвищ. 

Наявність перерахованих відомостей про особу, що роз-

шукується, значною мірою полегшить розшук, але відсутність 

цих даних не може перешкоджати його організації. 

Відомості, яких не вистачає, збираються оперативним під-

розділом, якому доручений розшук. Не треба перекладати на 

оперативний підрозділ збирання цих відомостей, якщо вони є у 

кримінальному провадженні. 

У кримінальних провадженнях про тяжкі та особливо тяж-

кі злочини, в яких підозрюваного оголошено в розшук, слідчим 

вносяться за погодженням із прокурором клопотання до слідчого 

судді про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його при-

воду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіж-

ного заходу. 

Організація розшукової роботи покладається на керівників 

оперативних підрозділів. 

Після зупинення досудового розслідування в разі перехо-

вування підозрюваного від органів досудового розслідування 

з  метою ухилення від кримінальної відповідальності оператив-

ний підрозділ щомісяця письмово інформує слідчого про заходи, 

ужиті для встановлення його місцезнаходження. 

У разі необхідності керівникові органу досудового розслі-

дування, а також слідчому надається можливість ознайомлення 

з  матеріалами ОРС (з додержанням режиму секретності). 

Керівник оперативного підрозділу: 

– погоджує зняття особи з розшуку з керівником органу 

досудового розслідування шляхом візування ним відповідної 

облікової картки; 

– забезпечує у встановленому законодавством порядку 

закриття ОРС лише за наявності копії постанови слідчого 

про  відновлення досудового розслідування у звʼязку з уста- 

новленням місцезнаходження підозрюваного, а якщо досудове 



- 187 - 

розслідування не зупинялося – за наявності документів, які  

підтверджують встановлення місцеперебування розшукуваної 

особи, а у випадках, коли особа підлягає видачі іншою держа-

вою, – після завершення проведення процесуальних дій у межах 

міжнародного співробітництва. 

Керівник територіального органу поліції (у разі, якщо опе-

ративне супроводження досудового розслідування здійснюється 

територіальним (відокремленим) підрозділом – керівник цього 

територіального (відокремленого) підрозділу): 

– координує оперативно-розшукову діяльність підпорядко-

ваних органів, підрозділів поліції під час розшуку підозрюваних; 

– щокварталу проводить оперативні наради з питань ор-

ганізації розшуку осіб, які переховуються від органів слідства. 

Керівник територіального органу, підрозділу поліції спі-

льно з керівниками органу досудового розслідування та операти-

вного підрозділу зі залученням представників підрозділів інфор-

маційного забезпечення щомісяця проводять взаємозвірення 

кількості підозрюваних, оголошених у розшук та заведених ОРС, 

за результатами якого складається акт такого взаємозвірення, 

який затверджується керівником територіального органу, під-

розділу поліції. 

У кримінальних провадженнях про тяжкі та особливо тяж-

кі злочини, в яких підозрюваного оголошено в розшук, у разі 

наявності достатніх підстав вважати, що особа може переховува-

тися за межами України, слідчий відповідно до законодавства 

вирішує питання про оголошення особи в міжнародний розшук. 

Після оголошення підозрюваного у міжнародний розшук 

відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК слідчий звертається до суду 

з  клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді три-

мання під вартою. 

Слідчий з метою отримання матеріалів, що характеризу-

ють особу підозрюваного, громадянина іншої держави, відповід-

но до вимог статті 551 КПК, негайно направляє до країни його 

походження запит про міжнародну правову допомогу. 

У разі отримання інформації про те, що оголошений  

у розшук підозрюваний, який є громадянином іншої держави, 
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перебуває на території цієї держави, слідчий у стислі строки 

відповідно до вимог Розділу ІХ «Міжнародне співробітництво 

під час кримінального провадження» КПК у встановленому по-

рядку надсилає запит про міжнародну правову допомогу в кри-

мінальному провадженні або надсилає зазначене кримінальне 

провадження стосовно вказаної особи разом з клопотанням про 

передання кримінального провадження. 

При зупиненні досудового розслідування у звʼязку зі за-

хворюванням підозрюваного на тяжку хворобу, яка перешкоджає 

його участі в кримінальному провадженні, медичний висновок 

про підтвердження діагнозу захворювання та неможливість уча-

сті підозрюваного в кримінальному провадженні поновлюється 

слідчим не рідше одного разу на місяць. 

 

 

Контрольні запитання 

 
1. Який порядок оголошення підозрюваного в розшук? 

2. Які існують види розшуку? 

3. Назвіть види розшукових дій слідчого. 

4. Чи допускає кримінальне процесуальне законодавство 

складання єдиної постанови про оголошення підозрюваного 

в  розшук та зупинення досудового розслідування?  

5. У чому полягають особливості взаємодії слідчого та 

оперативного підрозділу у випадку зупинення кримінального 

провадження? 

6. Які повноваження керівника органу досудового розслі-

дування та прокурора щодо нагляду та контролю за порядком 

проведення взаємодії слідчого та оперативного підрозділу у зу-

пиненому кримінальному провадженні? 

7. Чи є обовʼязковими для слідчого та оперативного під-

розділу вказівки прокурора щодо порядку взаємодії у зупинено-

му кримінальному провадженні? 

8. Які нормативно-правові акти регламентують порядок 

взаємодії слідчого та оперативного підрозділу у зупиненому 

кримінальному провадженні? 
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Тема 16 

 

ЗАКІНЧЕННЯ 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
 

 
16.1. Поняття, форми закінчення досудового розслідування.  

 Систематизація матеріалів кримінального провадження 
16.2. Відкриття матеріалів іншій стороні кримінального  

 провадження для ознайомлення 
16.3. Закриття кримінального провадження та його підстави 
16.4. Подання до суду клопотання про звільнення особи від  

кримінальної відповідальності 
16.5. Направлення до суду обвинувального акта, клопотання  

про застосування примусових заходів виховного харак- 
теру або клопотання про застосування примусових  
заходів медичного характеру 

 
 

16.1. Поняття, форми закінчення  

досудового розслідування.  
Систематизація матеріалів  

кримінального провадження 
 

 
Досудове розслідування закінчується тоді, коли його за-

вдання виконані, а саме: всебічно, повно та обʼєктивно дослі-

джені всі обставини, які входять у предмет доказування; вста- 

новлена обʼєктивна істина у справі; встановлені та усунені  

причини та умови, які сприяли вчиненню злочину; вжито заходів 
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до захисту прав і законних інтересів громадян та юридичних 

осіб; відшкодована майнова шкода; забезпечене правильне за-

стосування закону. 

Визнати досудове розслідування закінченим – означає  

визнати, що більше немає необхідності проведення будь-яких 

слідчих або процесуальних дій, спрямованих на збирання, пере-

вірку та дослідження доказів: усі необхідні для прийняття під- 

сумкового рішення докази зібрані, перевірені, досліджені та на-

лежно оцінені. Слідчий, оцінюючи зібрані докази, має визначи-

ти, яке саме підсумкове рішення належить прийняти. 

Згідно зі ст. 283 КПК прокурор зобовʼязаний у найкорот-

ший строк після повідомлення особі про підозру здійснити одну 

з таких дій: 

1) закрити кримінальне провадження; 

2) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи 

від кримінальної відповідальності; 

3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотан-

ням про застосування примусових заходів медичного або вихов-

ного характеру. 

Закінчуючи досудове розслідування субʼєкту, що прова-

дить досудове розслідування, необхідно систематизувати і тех- 

нічно оформити матеріали кримінального провадження. Практи-

кою вироблено дві основні форми систематизації матеріалів 

кримінального провадження, тобто послідовності їх розташуван-

ня: хронологічну і тематичну. 
При хронологічній систематизації послідовність розташу-

вання документів у матеріалах визначається датою їх складання 

або одержання слідчим. Ця форма найбільш поширена у невели-

ких за обсягом і кількістю епізодів матеріалах. 

Тематична систематизація означає групування матеріалів 

за підозрюваними або за епізодами злочинної діяльності у бага-

тотомних і багатоепізодних матеріалах. У межах кожної такої 

групи документи можуть розташовуватись у хронологічному 

порядку, тобто можливе таким чином поєднання обох форм сис-

тематизації (змішана форма). 

Систематизувавши документи, субʼєкт, що проводить до-

судове розслідування, підшиває їх в обкладинку, пронумеровує 
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аркуші. На перших аркушах складається опис документів, які 

містяться в матеріалах кримінального провадження, та вкла- 

даються статистичні картки. На обкладинці зазначається відом-

ство, до якого належить орган розслідування, найменування  

цього органу, повна назва матеріалів із зазначенням прізвищ 

підозрюваних і відповідних статей (частин, пунктів статей)  

Закону України про кримінальну відповідальність, дати початку 

і закінчення провадження. 

За технічними правилами в одному томі матеріалів зосе-

реджується не більше 250 аркушів. Удало систематизовані та 

правильно оформлені матеріали створюють зручність для ви-

вчення і користування ними і слідчим, зокрема при складанні 

підсумкового документа, і підозрюваним та іншими учасниками 

провадження, прокурором, суддями, присяжними. 

 

 

16.2. Відкриття матеріалів іншій стороні 

кримінального провадження 
для ознайомлення 

 
 

Проблеми, які виникають із огляду на ознайомлення учас-

ників кримінального провадження з його матеріалами, доволі 

часто ставали предметом дослідження в період дії КПК 1960 р. 

Саме на етапі ознайомлення підозрюваного з матеріалами 

кримінального провадження, виникала конфліктна ситуація між 

слідчим, який намагається якнайскоріше закінчити провадження 

та перейти до складання обвинувального акта, і стороною захис-

ту, яка намагається потягнути час, сподіваючись, наприклад, на 

певні обставини, які, як вони вважають, можуть полегшити його 

становище. За КПК цей етап отримав назву відкриття матеріалів 

сторонами кримінального провадження для ознайомлення. 

Згідно з цією процедурою сторони кримінального прова-

дження зобовʼязані здійснювати відкриття одна одній додатко-

вих матеріалів, отриманих до або під час судового розгляду. 
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Якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкрит-

тя матеріалів відповідно до положень цієї статті, суд не має пра-

ва допустити відомості, що містяться в них як докази. 

У разі цього за ч. 10 ст. 290 КПК, сторонам кримінального 

провадження, потерпілому надається достатній час для ознайом-

лення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання 

під час ознайомлення з матеріалами, до яких надано доступ,  

слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального прова-

дження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов 

доступу до них зобовʼязаний встановити строк для ознайомлення 

з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального прова-

дження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє 

право на доступ до матеріалів. Таке клопотання сторони розгляда-

ється слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної 

юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізні-

ше пʼяти днів із дня його надходження до суду з повідомленням 

сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідан-

ня осіб, які належно повідомлені про місце та час проведення су-

дового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання. 

Відтак, згідно зі ст. 290 КПК, визнавши зібрані під час до-

судового розслідування докази достатніми для складання обви-

нувального акта, клопотання про застосування примусових захо-

дів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за 

його дорученням зобовʼязаний повідомити підозрюваному, його 

захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосов-

но якої передбачається застосування примусових заходів медич-

ного або виховного характеру, про завершення досудового роз- 

слідування та надання доступу до матеріалів досудового розслі-

дування. У разі цього слідчий або прокурор використовує прави-

ла для надання повідомлень. 

Про відкриття сторонами кримінального провадження ма-

теріалів прокурор або слідчий за його дорученням повідомляє 

потерпілого, після чого останній має право ознайомитися з ними, 

а також повідомляються цивільний позивач, його представник та 

законний представник, цивільний відповідач, його представник, 

після чого ці особи мають право ознайомитися з ними в тій час-

тині, яка стосується цивільного позову. 
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Сторони кримінального провадження зобовʼязані письмо-

во підтвердити протилежній стороні, а потерпілий ‒ прокурору 

факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням наймену-

вання таких матеріалів.  

За ч. 2 ст. 290 КПК прокурор або слідчий за його доручен-

ням зобовʼязаний надати доступ до матеріалів досудового розс-

лідування, які є в його розпорядженні, зокрема будь-які докази, 

які самі собою або сукупно з іншими доказами можуть бути ви-

користані для доведення невинуватості або меншого ступеня 

винуватості обвинуваченого, або сприяти помʼякшенню пока-

рання. Відтак надати можливість скопіювати або відобразити 

відповідно будь-які речові докази або їх частини, документи або 

копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, 

якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, 

і  прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, 

як докази в суді. 

Окрім цього, у документах, які надаються для ознайом-

лення, можуть бути видалені відомості, які не будуть розголо-

шені під час судового розгляду. Видалення має бути чітко позна-

чено. За клопотанням сторони кримінального провадження суд 

має право дозволити доступ до відомостей, які були видалені. 

Аналогічним є те, що за ч. 6 ст. 290 КПК, сторона захисту 

за запитом прокурора зобовʼязана надати доступ та можливість 

скопіювати або відобразити відповідно будь-які речові докази 

або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ 

до житла або іншого володіння, якщо вони знаходяться у воло-

дінні або під контролем сторони захисту, якщо сторона захисту 

має намір використати відомості, що містяться в них, як докази 

у  суді. 

Сторона захисту має право не надавати прокурору доступ 

до будь-яких матеріалів, які можуть бути використані прокуро-

ром на підтвердження винуватості обвинуваченого у вчиненні 

кримінального правопорушення. Вирішення питання про відне-

сення конкретних матеріалів до таких, що можуть бути викорис-

тані прокурором на підтвердження винуватості обвинуваче- 

ного у вчиненні кримінального правопорушення і, як наслідок, 
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прийняття рішення про надання або ненадання прокурору  

доступу до таких матеріалів, може бути відкладено до закін- 

чення ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового 

розслідування. 

Отже, підсумовуючи зазначене, з одного боку, у цьому ви-

падку проблема затягування слідства, через заявлення клопотань 

після його закінчення частково знімається. З іншого, – ми розу-

міємо, що «матеріали, ознайомлення з якими на цій стадії кримі-

нального провадження може зашкодити досудовому розсліду-

ванню», є найбільш цінними для захисту і становлять найбіль-

ший інтерес, реально з ними працювати ця сторона зможе лише 

після закінчення розслідування.  

Підсумовуючи це питання, хочемо зазначити, що надання 

матеріалів для ознайомлення є виявом демократичності втілення 

засади забезпечення права на захист та верховенства права і ви-

щого рівня гуманності нашої системи правосуддя. На жаль, при 

найвищому рівні важливості виконання цієї процедури, є декіль-

ка вагомих неточностей та недоліків, що ускладнюють правоза-

стосування цього права. 

 
 

16.3. Закриття 
кримінального провадження 

та його підстави 

 

 
Необхідною умовою реалізації конституційного принципу 

законності (п. 1 ч. 3 ст. 129 Конституції України) в кримінально-

му провадженні і здійсненні поставлених перед ним завдань є 

правильне встановлення фактичних обставин із метою виконан-

ня завдань кримінального судочинства. 

Закриття кримінального провадження є одним із найваж-

ливіших актів судочинства, через який забезпечується вирішення 

указаного у ст. 2 КПК завдання охорони прав та законних інте-

ресів учасників кримінального провадження з тим, щоб кожний, 
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хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий 

до  відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був 

обвинувачений або засуджений і жодна особа не була піддана 

необґрунтованому процесуальному примусу. 

Із закриттям кримінального провадження процесуальна  

діяльність по ньому повністю закінчується, подальше таке  

провадження є неможливим до того часу, коли постанова про 

закриття кримінального провадження не буде скасована в уста-

новленому КПК порядку. 

Кримінальне провадження та провадження щодо юри-

дичної особи закривається, згідно зі ст. 284 КПК, якщо: 

− встановлена відсутність події кримінального правопо-

рушення; 

− встановлена відсутність у діянні складу кримінального 

правопорушення; 

− не встановлені достатні докази для доведення винува-

тості особи в суді та вичерпані можливості їх отримати; 

− набрав чинності закон, яким скасована кримінальна  

відповідальність за діяння, вчинене особою; 

− помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, 

якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого; 

− існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав 

законної сили, або постановлена ухвала суду про закриття кри-

мінального провадження по тому самому обвинуваченню; 

− потерпілий, а у випадках, передбачених цим Кодексом, 

його представник відмовився від обвинувачення у кримінально-

му провадженні у формі приватного обвинувачення; 

− стосовно кримінального правопорушення щодо якого 

не отримано згоди держави, яка видала особу; 

− стосовно податкових зобовʼязань особи, яка вчинила 

дії, передбачені ст. 212 КК України, досягнутий податковий 

компроміс відповідно до підрозділу 9
2
 Розділу XX «Перехідні 

положення» Податкового кодексу України; 

− існує нескасована постанова слідчого, прокурора про 

закриття кримінального провадження з підстав, передбачених 

пунктами 1, 2, 4, 9 ч. 1 ст. 284 КПК, у кримінальному прова-

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1447#n1447
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran12247#n12247
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran12247#n12247
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дженні щодо того самого діяння, що розслідувалося із дотри-

манням вимог щодо підслідності; 

− після повідомлення особі про підозру закінчився строк 

досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК, окрім випадку 

повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо 

тяжкого злочину проти життя та здоровʼя особи. 

  Слідчий, прокурор зобовʼязані закрити кримінальне 

провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, 

визначений ст. 219 КПК, закінчився та жодній особі не було 

повідомлено про підозру. 

Кримінальне провадження закривається судом: 

− у звʼязку зі звільненням особи від кримінальної відпо-

відальності; 

− якщо прокурор відмовився від підтримання обвинува-

чення, за винятком випадків, передбачених КПК; 

− досягнуто податковий компроміс у справах про кримі-

нальні правопорушення, передбачені ст. 212 Кримінального ко-

дексу України, відповідно до підрозділу 9
2
 Розділу XX «Пере- 

хідні положення» Податкового кодексу України. 

Провадження щодо юридичної особи підлягає закриттю 

у  разі встановлення відсутності підстав для застосування до неї 

заходів кримінально-правового характеру, закриття криміналь-

ного провадження або ухвалення виправдувального вироку щодо 

уповноваженої особи юридичної особи. 

Про закриття кримінального провадження слідчий, проку-

рор виносить постанову, яку може бути оскаржено у порядку, 

встановленому п. п. 3 і 4 ч. 1 ст. 303 КПК. Прокурор уповнова-

жений приймати постанову про закриття досудового розсліду-

вання з усіх підстав, передбачених ч. 1 ст. 284 КПК. 

Слідчий складає постанову про закриття кримінального 

провадження, якщо в цьому кримінальному провадженні жодній 

особі не повідомлялося про підозру виключно з підстав, перед-

бачених п. п. 1, 2, 4, 9 ч. 1 ст. 284 КПК, а саме: встановлена  

відсутність події кримінального правопорушення; встановлена 

відсутність у діянні складу кримінального правопорушення; 

набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідаль-

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2078
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ність за діяння, вчинене особою; стосовно податкових зобо- 

вʼязань особи, яка вчинила дії, передбачені ст. 212 КК України, 

досягнутий податковий компроміс відповідно до підрозділу 9
2
 

Розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України. 

Рішення прокурора про закриття кримінального прова-

дження щодо підозрюваного не є перешкодою для продовження 

досудового розслідування щодо відповідного кримінального 

правопорушення. Ця норма є новелою, і, на жаль, законодавцем 

достеменно не пояснена. Адже після прийняття постанови про 

закриття досудового розслідування закінчуються строки досудо-

вого розслідування. 

Копія постанови слідчого про закриття кримінального 

провадження надсилається заявнику, потерпілому, прокурору. 

Прокурор протягом двадцяти днів із моменту отримання копії 

постанови має право її скасувати у звʼязку з незаконністю або 

необґрунтованістю. Постанова слідчого про закриття криміналь-

ного провадження також може бути скасована прокурором за 

скаргою заявника, потерпілого, якщо така скарга подана протя-

гом десяти днів із моменту отримання заявником, потерпілим 

копії постанови. 

Копія постанови прокурора про закриття кримінального 

провадження надсилається заявнику, потерпілому, його предста-

внику, підозрюваному, захиснику. 

Якщо обставини, передбачені п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 284 КПК, 

виявляються під час судового розгляду, суд зобовʼязаний ухва-

лити виправдувальний вирок. 

Якщо обставини, передбачені п. п. 5–8 ч. 1 ст. 284 КПК, 

виявляються під час судового провадження, а також у випадку, 

передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 284 КПК, суд виносить ухвалу про 

закриття кримінального провадження. 

Закриття кримінального провадження або ухвалення виро-

ку з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК, не допускається, 

якщо підозрюваний, обвинувачений проти цього. У цьому разі 

кримінальне провадження, судовий розгляд продовжується в 

загальному порядку, передбаченому КПК. 

Ухвала суду про закриття кримінального провадження 

може бути оскаржена в апеляційному порядку. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1447#n1447
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran12247#n12247
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran12247#n12247
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Закриття кримінальної справи можливе лише за наявності 

хоча б однієї з підстав, вичерпний перелік яких міститься в законі.  

Ці підстави можна поділити на такі групи: 
− реабілітуючі; 

− нереабілітуючі. 

Реабілітуючі – це ті, які свідчать про повну невинуватість 

особи у вчиненні кримінального правопорушення, що їй інкри-

мінується, тягнуть за собою зняття з неї підозри, відновлення її 

доброго імені, гідності та репутації, а також відшкодування 

(компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями 

або бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову 

діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду (ст. 

130 КПК Украни). 

До реабілітуючих підстав належать: 

− встановлена відсутність події кримінального правопо-

рушення (п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК); 

− встановлена відсутність у діянні складу кримінального 

правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК); 

− невстановлені достатні докази для доведення винувато-

сті особи у суді та вичерпані можливості їх отримати (п. 3 ч. 1 

ст.  284 КПК). 

Закриття кримінальної справи з реабілітуючої підстави 

можливе за умови, що в ході розслідування встановлені і сам 

факт вчиненного діяння, і наявність у ньому складу криміналь-

ного провопорушення, але відсутні достатні докази, що вказують 

на учинення цього діяння саме підозрюваним (обвинуваченим). 

Причому висновок про непричетність підозрюваного  

(обвинуваченого) до учинення кримінального правопорушення 

може бути зроблений унаслідок: 

− достовірного встановлення невинуватості підозрювано-

го (наприклад, у разі підтвердження його алібі); 

− вичерпання можливостей для збирання додаткових до-

казів і тлумачення сумнівів щодо винуватості, які не можуть 

бути усунуті, на його користь згідно з принципом презумпції 

невинуватості. 

Незалежно від того, яка з указаних обставин призвела 

до  закриття кримінального провадження на цій підставі, таке 
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рішення повністю реабілітує особу і не дає приводу вважати 

її  залишеною під підозрою. 

Під час закриття кримінального провадження на підставі 

не встановлення достатніх доказів для доведення винуватості 

особи у суді та вичерпання можливостей їх отримати прова-

дження загалом не закінчується, а продовжується, щоб встанови-

ти, хто насправді вчинив кримінальне правопорушення. 

Нереабілітуючі підстави означають, що стосовно особи 

зібрано достатньо доказів для підозри у вчиненні кримінального 

правопорушення, однак через певні обставини кримінальне про-

вадження щодо цієї особи виключається. Така особа не вправі 

вимагати відшкодування матеріальної або моральної шкоди, яка 

була їй завдана в процесі розслідування. 

Закриття кримінальної справи з нереабілітуючих обста-
вин можливе лише: 

− у разі підтвердження матеріалами кримінального про-

вадження події кримінального правопорушення; 

− наявності в діянні складу кримінального правопору-

шення; 

− причетності підозрюваного до учинення кримінального 

правопорушення. 

До нереабілітуючих підстав закриття кримінального про-
вадження належать: 

− набрав чинності закон, яким скасована кримінальна ві-

дповідальність за діяння, вчинене особою; 

− помер підозрюваний, обвинувачений, за винятком ви-

падків, коли провадження є необхідним для реабілітації помер-

лого; 

− існує вирок по тому ж обвинуваченню, що набрав за-

конної сили, або постановлена ухвала суду про закриття кримі-

нального провадження по тому ж обвинуваченню; 

− потерпілий, а у випадках, передбачених КПК, – його 

представник відмовився від обвинувачення у кримінальному 

провадженні у формі приватного обвинувачення; 

− стосовно кримінального правопорушення щодо якого 

не отримано згоди держави, яка видала особу. 
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Перед закінченням розслідування прокурор (слідчий) має 
провести, так би мовити, «ревізію» матеріалів кримінального 
провадження та дати відповідь на такі питання: 

− Чи є у кримінальному провадженні неперевірені та не-

спростовані версії? 

− Чи відповідатимуть майбутні формули обвинувачення 

у обвинувальному акті тексту Кримінального кодексу? 

− Чи повністю розкрито злочинну діяльність підозрюва-

ного, вчинив він кримінальне правопорушення один або зі спів-

учасниками? 

− Чи отримані після повідомлення про підозру докази, на 

підставі яких повинно бути повідомлено про підозру у вчиненні 

інших кримінальних правопорушень? 

− Чи розʼяснені відповідним учасникам процесу їхні про-

цесуальні права та або вручені копії відповідних документів? 

− Правильно або ні обрані запобіжні заходи, які забезпе-

чують належну поведінку підозрюваних? 

− Чи зібрані дані про особистість кожного з підозрю- 

ваних. Насамперед це дані, що мають кримінально-правове  

значення: про вік особи, осудність або обмежену осудність, які 

впливають на кваліфікацію і форми закінчення досудового роз- 

слідування. З цією метою до матеріалів кримінального прова-

дження мають бути долучені такі документи, як: довідки 

про  судимість; копії вироків; характеристики з місця роботи, 

проживання; показання допитаних осіб, які можуть характери- 

зувати підозрюваного; довідки з наркологічного та психоневро-

логічного диспансерів; історії хвороби, якщо підозрюваний  

лікувався від психічних захворювань або травм голови та  

мозку; довідка про облік з районного військового комісаріату; 

довідки про стан сімʼї та здоровʼя; висновок судово-психіат- 

ричної експертизи. 

− Чи у повній відповідності до КПК складені проце- 

суальні документи? Чи у всіх необхідних випадках винесені від-

повідні постанови, проведені необхідні слідчі (розшукові) дії, 

підписані протоколи, зазначені у процесуальних документах 

виправлення або викреслення? 
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− Чи прилучені до матеріалів фотознімки, відео- та аудіо-

касети, якщо під час проведення слідчих (розшукових) дій вико-

ристовувалися фото-, відеозйомка або звукозапис? 

− Чи всі клопотання учасників процесу розглянуті та ви-

несені про це постанови? 

− Чи винесені у необхідних випадках постанови: про 

обʼєднання або виділення кримінальних проваджень; про  

закриття кримінального провадження відносно не причетних 

до  кримінального правопорушення осіб; про закінчення або 

припинення проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 

а  також повідомлено відповідних осіб про їх проведення  

та інше? 

− Чи є у провадженні документи про направлення  

на зберігання речових доказів, вилучених предметів та  

документів? 

− Чи належно оформлені документи щодо забезпечення 

безпеки учасників кримінального процесу? 

− Чи є у кримінальному провадженні матеріали, які,  

відповідно до закону, мають зберігатися окремо від матеріалів 

кримінального провадження? 

− Чи є у матеріалах конверти з документами (паспортом 

та військовим квитком) підозрюваного, який тримається під  

вартою? 

− Чи сповіщено про припинення розшуку підозрюваного, 

якщо він був оголошений? 

− Чи забезпечено відшкодування матеріальних збитків та 

конфіскації майна? 

− Чи є у матеріалах кримінального провадження докуме-

нти про вартість проведених експертиз та документи з інших 

судових витрат – сум, виплачених свідкам, перекладачам, потер-

пілим, експертам? 

− Чи ознайомлені підозрювані з тими процесуальними 

документами, зміст яких вони повинні знати до ознайомлення зі 

справою загалом? 

− Чи зроблені ксерокопії документів та матеріалів, які пі-

длягають виділенню в окреме провадження? 
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− Чи прилучені документи про своєчасне продовження 

строків досудового розслідування та тримання під вартою  

підозрюваних? 

− Чи отримані відповіді на доручення оперативним під-

розділам та іншим слідчим? 

− Чи отримані висновки з усіх призначених у криміналь-

ному провадженні експертиз? 

Слідчий, закінчуючи досудове розслідування, повинен си-

стематизувати матеріали та їх технічно оформити. Практи-

кою вироблені дві форми систематизації матеріалів криміна-

льного провадження – хронологічна і тематична.  

У разі хронологічної систематизації послідовність роз- 

ташування документів у провадженні визначається датою їх 

складання або одержання слідчим. Ця форма найпоширеніша 

в  невеликих за обсягом і кількістю епізодів провадженнях. 

Тематична систематизація означає групування мате- 

ріалів за обвинуваченими або епізодами злочинної діяльності 

у  багатотомних і багатоепізодних провадженнях. Можна поєд-

нувати обидві форми систематизації матеріалів провадження. 

Систематизувавши документи, слідчий підшиває їх у спе-

ціальну обкладинку стандартного зразка і нумерує кожний  

аркуш справи. Перед матеріалами справи складається опис  

документів, які знаходяться у справі. На обкладинці справи  

зазначається відомство, до якого належить орган розсліду- 

вання, найменування цього органу, повна назва справи із зазна-

ченням прізвищ підозрюваних і відповідних статей (частини, 

пункти) Кримінального кодексу, дата початку і закінчення  

провадження.  

В одному томі може бути 200–250 аркушів. Удало систе-

матизовані матеріали і правильно оформлена справа забезпечу-

ють зручне користування і вивчення провадження і самим слід-

чим, і іншими учасниками процесу, прокурором, судом. Велику 

кількість бухгалтерських документів, які відносяться до акту 

ревізії або судово-бухгалтерської експертизи, доцільно система-

тизувати в окремих томах відповідно до звітних періодів мате- 

ріально-відповідальних осіб.  
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16.4. Подання до суду клопотання  
про звільнення особи  

від кримінальної відповідальності 
 

 
КПК, прийнятий 13 квітня 2012 року, прямо не передбачає 

порядок звільнення від покарання внаслідок амністії. Однак п. 1 

ч. 2 ст. 284 КПК передбачено закриття судом кримінального 

провадження, з огляду на звільнення особи від кримінальної 

відповідальності. 

Ураховуючи зазначене, під час досудового розслідування 

під час прийняття Закону «Про амністію», у випадках, коли підо-

зрюваний підпадатиме під категорію осіб до яких може бути 

застосована амністія, досудове розслідування, яке проводиться 

в  загальному порядку (що передбачає внесення відповідних 

відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань, пові- 

домлення особі про підозру, доведення її винуватості, відкриття 

матеріалів іншій стороні), закінчуватиметься зверненням проку-

рора до суду з клопотанням про звільнення особи від криміналь-

ної відповідальності (п. 2 ч. 2 ст. 283 КПК), а суди під час  

закриття кримінального провадження керуватимуться п. 1 ч. 2 

ст.  284 нового КПК, ст.ст. 85, 86 КК України та Законом Украї-

ни «Про амністію». 

Згідно зі ст. 285 КПК особа звільняється від кримінальної 

відповідальності у випадках, передбачених законом України про 

кримінальну відповідальність. Варто вказати, що законом Украї-

ни про кримінальну відповідальність, а саме Кримінальним ко-

дексом України визначений вичерпний перелік підстав звільнен-

ня особи від кримінальної відповідальності. Перелічимо їх:  

− звільнення від кримінальної відповідальності у звʼязку 

з дійовим каяттям; 

− звільнення від кримінальної відповідальності у звʼязку 

з примиренням винного з потерпілим; 

− звільнення від кримінальної відповідальності у звʼязку 

з передачею особи на поруки; 
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− звільнення від кримінальної відповідальності у звʼязку 

зі зміною обстановки; 

− звільнення від кримінальної відповідальності у звʼязку 

зі закінченням строків давності. 

Варто вказати, що особа, яка володіє правом бути звільне-

ною від кримінальної відповідальності, має бути повідомлена 

про таке право. Воно має бути розʼяснене їй у встановленому 

законом порядку. Слідчий, прокурор зобовʼязані заохочувати 

особу до таких дій.  

Підозрюваному, обвинуваченому, який може бути звіль-

нений від кримінальної відповідальності, повинно бути розʼяс- 

нено сутність підозри або обвинувачення, підставу звільнення 

від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти 

закриття кримінального провадження з цієї підстави. 

Варто зазначити, законодавець залишає за підозрюваним 

або обвинуваченим право вибору. В разі, якщо підозрюваний або 

обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від кримі- 

нальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове розс-

лідування та судове провадження проводяться в повному обсязі 

в  загальному порядку. Ця норма закріплена у КПК і є підтвер-

дженням та уособлює в собі засаду диспозитивності криміналь-

ного процесу. Треба розмежовувати, законодавець надав декіль-

ка варіантів реалізації цього права, залежно від терміну виявлен-

ня тих обставин, які забезпечують особі можливість звільнення 

від кримінальної відповідальності. Встановивши на стадії досу-

дового розслідування підстави для звільнення від кримінальної 

відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке  

звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від 

кримінальної відповідальності та без проведення досудового 

розслідування у повному обсязі надсилає його до суду. Доцільно 

наголосити, що слідчий не має повноважень складання клопо-

тання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

Якщо ж під час здійснення судового розгляду проваджен-

ня, що надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримі-

нального провадження звернеться до суду з клопотанням про 

звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, 

суд має невідкладно розглянути таке клопотання. У разі встанов-
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лення судом необґрунтованості клопотання про звільнення особи 

від кримінальної відповідальності суд своєю ухвалою відмовляє 

у його задоволенні та повертає клопотання прокурору для здійс-

нення кримінального провадження в загальному порядку або 

продовжує судове провадження в загальному порядку, якщо  

таке клопотання надійшло після направлення обвинувального 

акта до суду.  

Законодавець зазначає, що перед направленням клопотан-

ня до суду прокурор зобовʼязаний ознайомити з ним потерпілого 

та зʼясувати його думку щодо можливості звільнення підозрюва-

ного від кримінальної відповідальності. Проте він не визначає, 

як потерпілий може вплинути на перебіг розгляду клопотання. 

В  разі негативного ставлення потерпілого до можливості звіль-

нення від кримінальної відповідальності підозрюваного або об-

винуваченого він міг би подати апеляцію на ухвалу суду про 

закриття кримінального провадження та звільнення особи від 

кримінальної відповідальності, або висловити свою думку безпо-

середньо у суді (ч. 2 ст. 288 КПК), проте, як зазначає п. 8 ч. 1 

ст.  287 КПК потерпілий має вирішити це питання до оформлен-

ня клопотання прокурором. Отже, це питання не достатньо вре-

гульоване і уточнене законодавцем. 

У клопотанні прокурора про звільнення від кримінальної 
відповідальності вказуються (ст. 287 КПК): 

− найменування кримінального провадження та його  

реєстраційний номер; 

− анкетні відомості підозрюваного (прізвище, імʼя,  

по батькові, дата та місце народження, місце проживання, гро-

мадянство); 

− прізвище, імʼя, по батькові та займана посада прокурора; 

− виклад фактичних обставин кримінального правопору-

шення та його правова кваліфікація зі зазначенням статті (части-

ни статті) закону України про кримінальну відповідальність та 

формулювання підозри; 

− розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушен-

ням, та відомості про її відшкодування; 

− докази, які підтверджують факт учинення особою кри-

мінального правопорушення; 
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− наявність обставин, які свідчать, що особа підлягає  

звільненню від кримінальної відповідальності, та відповідна 

правова підстава; 

− відомості про ознайомлення з клопотанням потерпілого 

та його думка стосовно можливості звільнення підозрюваного 

від кримінальної відповідальності; 

− дата та місце складення клопотання. 

До клопотання прокурора має бути додана письмова згода 

особи на звільнення від кримінальної відповідальності. 

Щодо розгляду клопотання прокурора про звільнення  

особи від кримінальної відповідальності у суді, то воно здійс- 

нюється в загальноприйнятому порядку в присутності сторін 

кримінального провадження. 

Варто вказати, що невідворотність властива всім умовам 

звільнення від кримінальної відповідальності, окрім однієї, 

а  саме: звільнення від кримінальної відповідальності у звʼязку 

з  передачею особи на поруки. Відворотність може наступити 

лише до спливу конкретного терміну, чітко передбаченому 

в  Кримінальному кодексі та КПК, який становить один рік із дня 

передачі особи на поруки. На особу покладається низка вимог, 

які вона повинна виконати до спливу цього часу, а саме: ви- 

правдати довіру колективу, не ухилятись від заходів виховного 

характеру та не порушувати громадський порядок. Якщо ж вона 

не виконає цих умов, загальні збори підприємства, установи, 

організації можуть прийняти рішення про відмову від поручи- 

тельства за взяту ними на поруки особу. Відповідне рішення 

направляється до суду, який прийняв рішення про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності. Суд, переконавшись 

у  порушенні особою умов передачі на поруки, своєю ухва-

лою  скасовує ухвалу про закриття кримінального провадження 

і  звільнення особи від кримінальної відповідальності у звʼязку 

з  передачею її на поруки та направляє матеріали прова- 

дження для проведення досудового розслідування в загаль- 

ному порядку або здійснює судове провадження в загальному 

порядку, якщо питання про звільнення від кримінальної від- 

повідальності прийняте після направлення обвинувального  

акта  до  суду.  
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16.5. Направлення до суду  
обвинувального акта, клопотання  

про застосування примусових заходів 
виховного характеру  

або клопотання про застосування 
примусових заходів медичного характеру 

 

 
Як зазначає ч. 1 ст. 290 КПК, визнавши зібрані під час  

досудового розслідування докази достатніми для складання об-

винувального акта, клопотання про застосування примусових 

заходів виховного характеру або клопотання про застосування 

примусових заходів медичного характеру, прокурор зобовʼяза- 

ний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному 

представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів медичного або виховного ха-

рактеру, про завершення досудового розслідування та надання 

доступу до матеріалів досудового розслідування. 

Як було вказано, сторони зобовʼязані письмово підтверди-

ти протилежній стороні, а потерпілий – прокурору факт надання 

їм доступу до матеріалів зі зазначенням найменування таких 

матеріалів. Сторонам, потерпілому надається достатній час для 

ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. Пере- 

свідчившись, що сторони реалізували своє право на ознайом- 

лення з матеріалами, слідчим складається обвинувальний акт, 

клопотання про застосування примусових заходів виховного 

характеру або клопотання про застосування примусових заходів 

медичного характеру, який затверджується прокурором. Обви-

нувальний акт може бути складений прокурором, зокрема якщо 

він не погодиться з обвинувальним актом, що був складений 

слідчим (ст. 291 КПК). 

Обвинувальний акт – це процесуальний документ, у якому 
слідчий або прокурор підводить підсумки досудового розслідуван-
ня і формулює обвинувачення у кримінальному провадженні. Таке 

рішення є однією з форм закінчення досудового розслідування. 
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Кримінальне процесуальне значення обвинувального акту 

полягає, насамперед, в остаточному відображенні фактичної 

сторони злочинної діяльності підозрюваного та її юридичної 

оцінки. Обвинувальний акт як результат діяльності слідчого 

або  прокурора для інших правоохоронних органів є правовою 

підставою для прийняття ними відповідних рішень. Оперативні 

підрозділи мають припинити оперативно-пошукові заходи сто-

совно підозрюваних по фактах, викладених в обвинувальному 

акті, та вважати їх розкритими. 

Зміст обвинувального акту значною мірою впливає на рі-

шення, які приймаються під час судового розгляду. Тому обви-

нувальний акт у кримінальному провадженні повинен відповіда-

ти вимогам законності, обґрунтованості, повноти, всебічності 

й  обʼєктивності. 

Повнота, всебічність і неупередженість обвинувального 

акта, клопотання про застосування примусових заходів виховно-

го характеру або клопотання про застосування примусових захо-

дів медичного характеру забезпечується детальним досліджен-

ням усіх істотних обставин провадження й обʼєктивною оцінкою 

доказів і таких, що викривають, і таких, що виправдовують підо-

зрюваного. В разі цього особливого значення набуває аналіз 

доказів, що суперечать обвинуваченню і не усунутих у ході роз-

слідування.  

Умовчання про наявні у матеріалах провадження супереч-

ності, а також неаргументований, односторонній вибір із наявної 

доказової інформації тільки обвинувальних доказів є порушен-

ням вимог закону про розгляд усіх обставин справи в їх сукупно-

сті. І хоча основна ціль обвинувального акта – демонстрація  

перед судом доказів, що обґрунтовують слушність юридичної 

оцінки дій підозрюваного, презумпція невинуватості потребує 

обʼєктивної оцінки помʼякшуючих й обтяжуючих покарання 

обставин, доводів, що наводяться підозрюваним у свій захист, 

а  також, результатів їх перевірки. 

Обвинувальний акт повинен містити такі відомості: 
− найменування кримінального провадження та його  

реєстраційний номер; 



- 210 - 

− анкетні відомості кожного обвинуваченого (прізвище, 

імʼя, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, 

громадянство); 

− анкетні відомості кожного потерпілого (прізвище, імʼя, 

по батькові, дата та місце народження, місце проживання, гро-

мадянство); 

− прізвище, імʼя, по батькові та займана посада слідчого, 

прокурора; 

− виклад фактичних обставин кримінального право- 

порушення, які прокурор вважає встановленими, правову  

кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням 

на  положення закону і статті (частини статті) закону України 

про кримінальну відповідальність та формулювання обви- 

нувачення; 

− обставини, які обтяжують або помʼякшують покарання; 

− розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; 

− розмір витрат на залучення експерта (в разі проведення 

експертизи під час досудового розслідування); 

− дату та місце його складення та затвердження. 

Варто наголосити, що засвідченням обвинувального акта 

як офіційного документа є підпис слідчого та прокурора, що 

його затвердив, або лише прокурора, якщо обвинувальний акт 

складений самостійно. 

До обвинувального акта додається: 
− реєстр матеріалів досудового розслідування; 

− цивільний позов, якщо він був предʼявлений під час до-

судового розслідування; 

− розписка підозрюваного про отримання копії обвину-

вального акта, копії цивільного позову, якщо він був 

предʼявлений під час досудового розслідування, і реєстру мате-

ріалів досудового розслідування; 

− розписка або інший документ, що підтверджує отри-

мання цивільним відповідачем копії цивільного позову, якщо 

він  був предʼявлений під час досудового розслідування не до 

підозрюваного. 
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Законодавець указав, що надання суду інших документів 

до початку судового розгляду забороняється. Ця норма хоча, 

майже, не є новелою кримінального процесу, проте у законодав-

стві зазначена вперше. Вимоги ст. 293 КПК про надання копії 

обвинувального акта, та реєстру матеріалів досудового розсліду-

вання є гарантією права на захист своїх законних інтересів під 

час судового розгляду справи підозрюваним та особою, стосовно 

якої передбачається застосування примусових заходів медичного 

або виховного характеру. 

Законність і обґрунтованість обвинувального акта відо-

бражаються в суворій відповідності його форми, змісту вимогам 

положень КПК. Неперевірені дані, отримані з непередбаче-

них  законом джерел, а тим більше припущення не можуть  

бути в основі обвинувачення. Процесуальне правило про те, 

що  всілякий сумнів у доведеності обвинувачення, якщо його 

неможливо усунути, трактується на користь підозрюваного,  

повною мірою відноситься і до судового вироку, і до обвину- 

вального акта. 

Варто вказати, що така форма закінчення досудового розс-

лідування як звернення до суду з обвинувальним актом є не тіль-

ки логічним завершенням усього процесу ведення досудового 

розслідування, а й запорукою успішного судового розгляду 

справи. Адже судовий розгляд здійснюється у межах обвинува-

чення, сформованого слідчим в обвинувальному акті.  

 
 

Контрольні запитання 

 
1.  Який порядок відкриття матеріалів кримінального про-

вадження іншій стороні? 

2.  Які є форми закінчення досудового розслідування? 

3.  Які підстави закриття кримінального провадження  

слідчим прокурором? 

4.  Які підстави закриття кримінального провадження  

судом? 
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Тема 17 

 

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ 

АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС 
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 
 

17.1.  Загальні положення оскарження рішень, дій або  
бездіяльності під час досудового розслідування 

17.2.  Особливості та порядок оскарження рішень, дій  
або бездіяльності органів досудового розслідування 
або прокурора під час досудового розслідування 

17.3. Особливості та порядок оскарження ухвал слідчого  
судді під час досудового розслідування 

17.4. Особливості та порядок оскарження слідчим рішень,  
 дій або бездіяльності прокурора 

 
 

17.1. Загальні положення оскарження  

рішень, дій або бездіяльності  

під час досудового розслідування 

 
Із формуванням правової держави в Україні, законода- 

вець прагне все більше співпрацювати з громадянами та створю-

вати належні правові умови проживання в державі, створюючи 

належне законодавство. Турбота про життєво важливі інтереси 

громадян, повне усунення недоліків і негативних явищ у роботі 

державних органів
4
, заразом органів досудового розслідування, 

                                                           
4 Коментар до Конституції України. К.: Інститут законодавства  

Верховної Ради України, 1996. 376 с. 
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прокуратури і суду, – це запорука функціонування демократич-

ної, правової держави. Завдяки постійному звʼязку між держа-

вою та громадянином вирішуються важливі проблемні питання 

окремої людини та суспільства загалом, реалізуються конститу-

ційні права та свободи людини й громадянина, утверджується 

статус демократичної, соціальної, правової держави. Відповід-

ний звʼязок відбувається у формі звернення громадян із пробле-

мами, які їх турбують, до державного органу, посадової особи 

тощо. Цей процес втілює засіб виявлення недоліків, порушень 

у  діяльності державних органів, зважаючи на звернення грома-

дян зі заявами, листами та повідомленнями, а особливо зі скар-

гами на рішення, дії, що порушили їх права, свободи та законні 

інтереси. Відповідно, держава створила певний механізм, завдя-

ки поступовому впровадженню якого громадянам забезпечується 

можливість легітимно реалізувати своє право на звернення зі 

скаргою про порушення прав і законних інтересів, тобто право 

на оскарження. 

У попередні роки та нині уряд України приділяє особливу 

увагу зверненням громадян до органів виконавчої влади, запро-

понувавши керівникам центральних і місцевих органів виконав-

чої влади звернути увагу на необхідність забезпечити системну 

роботу зі зверненнями громадян як на пріоритетний напрям дія-

льності
5
. Також звертається увага Національної академії наук 

України, Національної академії державного управління, аналіти-

чних центрів, обʼєднань громадян, міжнародних донорських 

організацій на актуальність та важливість проведення дослі-

джень у сфері інституту звернень громадян. Вироблення на їх 

основі ґрунтовних рекомендацій щодо вдосконалення законодав-

ства, попередження виявів корупції та хабарництва, формування 

та реалізація ефективної прозорої державної політики, яка була б 

не лише зрозумілою громадянами, а й сприяла б реальному 

впливу людей, їх думок на прийняття владних рішень. 

Захист прав, свобод і законних інтересів осіб, які беруть 

участь у кримінальному судочинстві України, законодавчо  

                                                           
5 Удалова Л. Д., Хабло О. Ю. Зловживання у сфері кримінального 

процесу: монографія. К.: Дакор, 2010. 176 с. 
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врегульований завдяки існуванню інституту оскарження у кри-

мінальному процесуальному праві. Вітчизняні джерела криміна-

льного процесуального права мають відповідати міжнародним 

стандартам механізму забезпечення прав людини, оскільки за 

ст.  9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода 

на  обовʼязковість яких надана Верховною Радою України, 

є  частиною національного законодавства України. Закріплення 

в  КПК Гл. 26 «Оскарження рішень, дій або бездіяльності 

під  час  досудового розслідування»
6
 є підтвердженням забез- 

печення прав і  свобод громадян у процесі кримінального прова-

дження, адже громадяни можуть оскаржити виявлені ними  

порушення їх прав і  законних інтересів. 

Під час кримінального провадження вельми значущою 

є  стадія досудового провадження, адже саме на цьому етапі  

формується інформація, що може мати характер доказової і бути 

вагомою для громадян та реалізації захисту їх прав. 

Досудове розслідування, як вид діяльності має прова- 

дитися лише в межах і формі, які безпосередньо зазначені кримі-

нальним процесуальним законодавством, яким передбачено су-

купність визначених правових засобів, призначення яких полягає 

в забезпеченні правильної реалізації закону під час розслідуван-

ня кримінальних правопорушень. Ці засоби в теорії криміналь-

ного процесу називають гарантіями, які сукупно забезпечують 

виконання суспільних інтересів, а їх реалізація сприяє вирішен-

ню завдань кримінального судочинства. 

Оскарження рішень, дій або бездіяльності на досудовому 

розслідуванні є дієвим засобом поновлення порушених прав 

і  законних інтересів осіб, виправленню недоліків. Воно виступає 

гарантією збереження прав і свобод особи. 

У юридичній літературі оскарження розглядають із таких 

позицій: 

− як одне з основних прав людини, що відобразилося 

у  законодавстві України та міжнародних правових актах; 

− як інститут кримінального процесуального права; 

                                                           
6 Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 

13 квіт. 2012 р. Голос України. 2012. 19 травня. № 90–91. 
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− як кримінальна процесуальна гарантія, тобто важливий 

засіб забезпечення прав, свобод і законних інтересів кожного 

субʼєкта кримінальної процесуальної діяльності, виконання ви-

мог закону про швидке, повне, неупереджене дослідження об-

ставин провадження. 

Конфлікти, що виникають між людьми і пошуки виходу 

з  цих ситуацій, прагнення будь-якими правовими методами 

та  засобами врегулювати суперечку мирним шляхом заохо- 

чується державою, забезпечується процедурою оскарження рі-

шень, дій або бездіяльності осіб, які ведуть процес. 

Під процедурою оскарження в праві розуміється офіційно 

встановлений порядок дій під час формування матеріалів
7
.  

Розглядаючи теоретичні положення процедури, зазначимо, що 

вона є системою контролю
8
, що включає досягнення конкретно-

го результату та порядок реалізації правовідносин, що знахо-

дяться в  певній динаміці. 

Важливим є те, що правова процедура володіє всіма зазна-

ченими ознаками, а її особливість полягає у тому, що вона діє 

в  правовому полі. Різновид юридичної процедури, направлений 

на виявлення й реалізацію матеріальних правовідносин, входить 

до юридичного процесу. 

У юридичній літературі висловлені різні наукові погляди 

щодо поняття оскарження у кримінальному процесі та його 

ознак. Видається, що оскарження – це заснована на криміналь-

ному процесуальному законі діяльність з подання (направлення), 

прийому, реєстрації, розгляду та вирішення скарги про пору-

шення (або можливе порушення) прав, свобод та законних інте-

ресів осіб кримінально-процесуальною дією, рішенням або без-

діяльністю службових осіб, що ведуть процес
9
. 

                                                           
9 Михайленко А. Р. Расследование преступлений: законность и обе-

спечение прав граждан. К.: Юринком Интер, 1999. 445 с. 
10 Провадження дізнання в Україні: навч.-практ. посібник / 

М. В. Джига, О. В. Баулін, С. І. Лукʼянець, С. М. Стахівський. К., 1999. 156 с. 
11 Шило О. Г. Теоретичні основи та практика реалізації конститу-

ційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому про-

вадженні в кримінальному процесі України: автореф. дис. на здобуття наук. 
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Обовʼязковим елементом інституту оскарження є скарга
10

, 

яка водночас є самостійним засобом правового захисту прав 

і законних інтересів учасників кримінальних процесуальних від- 

носин. Цей процесуальний документ – суттєве джерело інформа-

ції про недоліки у роботі органу досудового розслідування, який 

сприяє виявленню порушень закону, які допущені під час кримі-

нального провадження, який виступає важливим засобом віднов-

лення порушених прав, зводить нанівець тяганину в діяльності. 

Аналіз різних поглядів науковців щодо визначення понят-

тя «скарга» дає можливість запропонувати поняття скарги на дії 

(бездіяльність) і рішення органів досудового розслідування, про-

курора, слідчого судді як усне або письмове звернення особи 

до  компетентного органу (прокурора, суду), щодо прав, свобод 

і  законних інтересів осіб, які є порушеними або можуть бути 

порушені, прийнятим уповноваженою особою, що веде процес 

рішенням, дією, бездіяльністю, з вимогою відновити порушені 

права, усунути або попередити порушення. 

Скарга є засобом захисту
11

, що має за мету відновлення 

порушеного права та законного інтересу учасника кримінальної 

процесуальної діяльності. Оскарження є формою правового за-

хисту, особливості якого полягають у тому, що воно виникає 

лише за умови вільного волевиявлення зацікавленої особи (учас-

ника кримінального процесуального провадження) скористатися 

правовим засобом захисту – правом подання скарги
12

. 

Оскарження виступає у двоєдиному виді. У вузькому  

розумінні слова – подача скарги на процесуальні рішення та дії 

слідчого, прокурора або слідчого судді. У широкому – діяльність 

                                                                                                                       
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміна-

лістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Х., 2011. 20 с. 
12 Будников В. Л. Обжалование действий и решений следователя: 

учеб. пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1990. 64 с. 
13 Погорецький М. Межі доручень слідчого органу дізнання 

про  проведення оперативно-розшукових заходів. Право України. 2000. № 9. 

С. 47–48. 
12 Маляренко В. Т. Кримінальний процес україни: стан та перспек-

тиви розвитку: навч. посібник для студ. ВНЗ: вибрані наукові праці. К.: 

Ін Юре, 2004. 600 с. 
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судді з прийняття, розгляду та вирішення скарг заінтересова-

них  осіб. 

Предметом оскарження дій та рішень органів досудового 
розслідування, прокурора, слідчого судді є: процесуальні рішен-

ня; процесуальні дії; їх непроцесуальні дії; їх процесуальна без-

діяльність. 

До основних рис оскарження дій (бездіяльності) та рі-
шень органів досудового розслідування, прокурора або слідчого 
судді відносяться: 

− свобода оскарження, яка обумовлена правом усіх гро-

мадян направляти індивідуальні або колективні письмові звер-

нення або особисто звертатися до органів державної влади, поса-

дових і службових осіб цих органів, що зобовʼязані розглянути 

звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом 

строк (ст. 40 Конституції України). Будь-яке процесуальне рі-

шення, дії або бездіяльність, якщо вони порушують конститу-

ційні права за законні інтереси підлягають оскарженню. Відсут-

ність окремо встановленої законом форми подання скарги та 

можливість звернення особи зі скаргою рідною мовою або ін-

шою мовою, якою вона володіє, і недопустимість переслідування 

за подання скарги – все це належить до свободи оскарження; 

− гарантованість оскарження забезпечує кожній особі, 

яка бере участь у кримінальних процесуальних відносинах  

і звертається зі скаргою, що її скарга надійде, буде прийнята 

і  розглянута, за нею буде проведено необхідну перевірку і, за-

лежно від результатів перевірки, прийнято відповідне рішення 

і  вжито заходів із відновлення порушених справ; 

− демократизм оскарження під час досудового розсліду-

вання полягає у відсутності обмежень і привілеїв, наявності рів-

ноправʼя в поданні скарги та у забезпеченні рівноправʼя встанов-

леними обовʼязками прийняти, розглянути, розрішити скаргу; 

− відсутність обовʼязкової форми скарги втілюється 

у  тому, що субʼєкт (заразом і слідчий), який направляє скаргу 

посадовій особі, має право викласти її у вільній письмовій або 

усній формах, недотримуючись конкретної послідовності, а ви-

користовуючи відповідний йому зміст; 
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− обовʼязковість прийняття і розгляду скарги передбаче-

но кримінальним процесуальним законодавством. Скарги прий-

маються, оформлюються, розглядаються й вирішуються у проце-

суальному режимі відповідно до КПК; 

− ревізійний порядок розгляду скарги полягає у тому, 

що  уповноважений орган, який розглядає скаргу (прокурор, 

суд)  не  звʼязаний доводами, які містяться в скарзі, і зо-

бовʼязаний всебічно, ретельно, у повному обсязі перевірити  

законність і  обґрунтованість усіх процесуальних дій і рішень 

органу дізнання; 

− оптимальний режим перевірки скарги і прийняття 

за  нею рішення, охоплює: інстанційність, реальний строк  

розгляду скарги та ознайомлення з провадженням за скаргою 

зацікавлених осіб. 

Загальна тенденція гуманізації та верховенства права 

у  конгломераті з іншими засадами кримінального провадження 

веде до поліпшення якості кримінального провадження, форму-

вання достатньої, належної і допустимої доказової бази, відсут-

ності порушення прав, свобод, інтересів фізичних, юридичних 

осіб і випадків неприйняття судом доказів, зібраних із порушен-

ням законодавства України, зменшенню випадків несправедли-

вого правосуддя, яке здійснюватиметься в розумні терміни. 

Оскарження дій або бездіяльності та рішень під час досу-

дового розслідування є інститутом кримінального процесуально-

го права, який спрямований на забезпечення законності під час 

кримінального провадження. 

Право на оскарження виникає із забезпечення особі права 

на захист. Забезпечення такого права – найважливіша гарантія 

захисту прав і свобод людини і громадянина, що закріплена 

в  ст.  59 Конституції України: «Кожен має право на правову 

допомогу …»
13

.  

Це право гарантується також засобами судового захисту, 

включаючи право звернення відповідно до міжнародних договорів 

                                                           
13 Конститу́ція Украї́ни – Основний Закон держави України.  

Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України  

2-го скликання. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1996
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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України в міждержавні органи правосуддя щодо захисту прав 

і  свобод людини. Положення ст. 59 Конституції України також 

гарантують право на одержання кваліфікованої юридичної до-

помоги, а у випадках, передбачених законом, безкоштовної. 

 
 

17.2. Особливості та порядок оскарження 

рішень, дій або бездіяльності  

органів досудового розслідування 
або прокурора під час досудового розслідування 

 
 

Рішення, дії або бездіяльність слідчого або прокурора, які 
можуть бути оскаржені під час досудового розслідування та 
право на оскарження (ст. 303 КПК). 

Право на оскарження процесуальних рішень, дій або без-

діяльності слідчого судді, прокурора, керівника слідчого органу, 

слідчого є однією із найважливіших гарантій захисту громадя-

нами своїх прав і свобод від їх порушення й з боку органів, що 

здійснюють розслідування та судовий контроль у кримінальному 

провадженні, й інших осіб, що беруть участь у ньому. Ст. 24 

КПК також гарантує кожному право на оскарження процесуаль-

них рішень, дій або бездіяльності суду, слідчого судді, прокуро-

ра, слідчого у порядку, передбаченому КПК. Порівняно з іншими 

процедурами судовий порядок розгляду скарг забезпечує більшу 

обʼєктивність, ширші можливості зацікавлених осіб у відстою-

ванні власних інтересів, більшу авторитетність й обовʼязковість 

прийнятого за результатами розгляду скарги рішення. 

У КПК є чітке визначення кола рішень, дій або бездіяль-

ності слідчого або прокурора, що можуть бути оскаржені під 

час  провадження досудового розслідування, а також надання 

вичерпного переліку осіб, що мають право оскаржити те або 

інше рішення, дію або бездіяльність слідчого або прокурора. 

На  наш погляд, обмеження права на оскарження рішень, дій 

або  бездіяльності слідчого або прокурора, що зачіпають права 
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та  законні інтереси громадян, лише на тій підставі, що ці особи 

не визнані в належному порядку учасниками провадження або 

не  віднесені КПК до осіб, котрі мають право оскаржувати те 

або  інше рішення, дію або бездіяльність слідчого або прокурора, 

не відповідає основним положенням Конституції України. Адже 

єдиним критерієм, що дає змогу визначити, які дії або бездіяль-

ність органу дізнання, слідчого, прокурора, які рішення цих ор-

ганів й осіб можуть бути оскаржені в суді та хто саме має право 

на таке оскарження, є обмеженням конституційних прав і свобод 

громадян, а також перепоною для доступу до правосуддя. За 

необхідності можна керуватися нормами Конституції України, 

які є нормами прямої дії. 

Згідно з КПК на досудовому провадженні можуть бути 
оскаржені такі рішення, дії або бездіяльність слідчого: 

− бездіяльність, яка полягає у невнесенні відомостей про 

кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви 

або повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповер-

ненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 

КПК, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він 

зобовʼязаний учинити у визначений КПК строк, – заявником, 

потерпілим, його представником чи законним представником, 

підозрюваним, його захисником чи законним представником, 

представником юридичної особи, щодо якої здійснюється прова-

дження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою осо-

бою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досу-

дового розслідування;  

− рішення: про зупинення досудового; про закриття кри-

мінального провадження – заявником, потерпілим, його предста-

вником або законним представником; 

− рішення про відмову у визнанні потерпілим – особою, 

якій відмовлено у визнанні потерпілою;  

– рішення про відмову в задоволенні клопотання про 

проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих  

(розшукових) дій – особою, якій відмовлено у задоволенні  

клопотання, її представником, законним представником або  

захисником; 
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− рішення про зміну порядку досудового розслідування 

та продовження його згідно з правилами, передбаченими Гл. 39 

КПК, – підозрюваним, його захисником або законним пред- 

ставником, потерпілим, його представником або законним  

представником; 

− рішення, дії або бездіяльність у разі застосування захо-

дів безпеки – особами, до яких можуть бути застосовані заходи 

безпеки, передбачені законом; 

− повідомлення слідчого, про підозру після спливу одно-

го місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кри-

мінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі 

про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття проку-

рором кримінального провадження або звернення до суду з об-

винувальним актом – підозрюваним, його захисником чи закон-

ним представником. 

На досудовому провадженні можуть бути оскаржені та-
кі рішення, дії або бездіяльність прокурора: 

− бездіяльність, яка полягає у невнесенні відомостей про 

кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань після отримання заяви або повідомлення про кри-

мінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилучено-

го майна згідно з вимогами ст. 169 КПК, а також у нездійсненні 

інших процесуальних дій, які він зобовʼязаний учинити у визна-

чений КПК строк, – заявником, потерпілим, його представником 

або законним представником, підозрюваним, його захисником 

або законним представником, володільцем тимчасово вилучено-

го майна;  

− рішення: про зупинення досудового розслідування; про 

закриття кримінального провадження – заявником, потерпілим, 

його представником або законним представником, підозрюва-

ним, його захисником або законним представником; 

− рішення про відмову у визнанні потерпілим – особою, 

якій відмовлено у визнанні потерпілою; 

− рішення, дії або бездіяльність слідчого або прокурора 

при застосуванні заходів безпеки – особами, до яких можуть 

бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом; 
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− рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні 

клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних 

слідчих (розшукових) дій – особою, якій відмовлено у задово-

ленні клопотання, її представником, законним представником 

або захисником; 

− рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досу-

дового розслідування та продовження його згідно з правилами, 

передбаченими Гл. 39 КПК, – підозрюваним, його захисником 

або законним представником, потерпілим, його представником 

або законним представником; 

− рішення прокурора про відмову в задоволенні скарги 

на  недотримання розумних строків слідчим, прокурором під 

час  досудового розслідування – особою, якій відмовлено у задо-

воленні скарги, її представником, законним представником чи 

захисником; 

− повідомлення слідчого, прокурора про підозру після 

спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру 

у  вчиненні кримінального проступку або двох місяців із дня 

повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не піз-

ніше закриття прокурором кримінального провадження або зве-

рнення до суду з обвинувальним актом – підозрюваним, його 

захисником чи законним представником. 

Скарги на інші рішення, дії або бездіяльність слідчого або 

прокурора не розглядаються під час досудового розслідування 

і  можуть бути предметом розгляду під час підготовчого прова-

дження у суді згідно з правилами ст.ст. 314–316 КПК. Під час 

підготовчого судового засідання можуть бути оскаржені рішен-

ня, дії або бездіяльність слідчого або прокурора, передбачені 

п.п.  5 та 6 ч. 1 ст. 303 КПК
14

. 

Загалом скарга складається в письмовій формі. Будь-яких 

спеціальних вимог до її форми та змісту, якщо інше не перед- 

                                                           
14 Большаков Є. В. Апеляційне оскарження рішень судді, постанов-

лених в порядку судового контролю у досудових стадіях кримінального 

процесу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 

12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; опе-

ративно-розшукова діяльність». К., 2012. 20 с. 
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бачено законом, немає. Однак, як мінімум, скарга має містити 

назву судового органу, до якого вона адресована, на чиї рішення, 

дії або бездіяльність скарга подається, та бути підписаною скар-

жником. Учасникам процесу, що не володіють мовою, якою 

здійснюється провадження, має бути розʼяснено та забезпечено 

право подавати скаргу рідною мовою або іншою мовою, якою 

вони володіють. 

До скарги додаються необхідні документи, які б дали змо-

гу аргументувати викладені у скарзі доводи, копії оскаржуваних 

рішень право- охоронного органу. Скаржник вправі клопотати 

перед слідчим суддею про витребування необхідних для розгля-

ду скарги матеріалів, якщо сам скаржник позбавлений можливо-

сті їх отримати. Відповідь про- курора про відмову в скасуванні 

постанови додається до скарги зацікавленої особи. 

Строк подання скарги на рішення, дії або бездіяльність 
слідчого або прокурора, її повернення або відмова відкриття 
провадження (ст. 304 КПК). 

Скарги на рішення, дії або бездіяльність слідчого або про-

курора, передбачені ч. 1 ст. 303 КПК, можуть бути подані осо-

бою протягом десяти днів із моменту прийняття рішення, учи-

нення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого або прокуро-

ра оформлюється постановою, строк подання скарги починається 

з дня отримання особою її копії. 

Скарга повертається у таких випадках: якщо скаргу подала 

особа, яка немає права подавати скаргу; якщо скарга не підлягає 

розгляду в цьому суді; якщо скарга подана після закінчення 

строку, передбаченого ч. 1 ст. 304 КПК, і особа, яка її подала, не 

порушує питання про поновлення цього строку або слідчий суд-

дя за заявою особи не знайде підстав для його поновлення. Копія 

ухвали про повернення скарги невідкладно надсилається особі, 

яка її подала, разом зі скаргою та усіма доданими до неї матеріа-

лами. Ухвала про повернення скарги або відмову у відкритті 

провадження може бути оскаржена в апеляційному порядку. 

Слідчий суддя, суд відмовляє у відкритті провадження 

лише у разі, якщо скарга подана на рішення, дію або бездіяль-

ність слідчого, прокурора, що не підлягає оскарженню. Копія 
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ухвали про відмову у відкритті провадження невідкладно надси-

лається особі, яка подала скаргу, разом зі скаргою та усіма дода-

ними до неї матеріалами. 

Повернення скарги не позбавляє права повторного звер-

нення до слідчого судді, суду в порядку, передбаченому КПК 
15

. 

Правові наслідки подання скарги на рішення, дії або безді-
яльність слідчого або прокурора під час досудового розслідуван-
ня (ст. 305 КПК). Подання скарги на рішення, дії або бездіяль-

ність слідчого або прокурора під час досудового розслідування 

на підставах і в порядку, передбачених КПК, не зупиняє вико-

нання оскаржуваних рішень або дій слідчого та прокурора. Вод-

ночас, визнавши скаргу доволі обґрунтованою, слідчий або про-

курор самостійно можуть скасувати рішення про зупинення до-

судового розслідування; про відмову у визнанні потерпілим; 

рішення, що приймається при застосуванні заходів безпеки; при-

пинити дії або бездіяльність слідчого або прокурора в разі засто-

сування заходів безпеки; бездіяльність слідчого, прокурора, яка 

полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопору-

шення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отри-

мання заяви або повідомлення про кримінальне правопорушен-

ня, неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами 

ст. 169 КПК, а також у не здійсненні інших процесуальних дій, 

які вони зобовʼязані учинити у визначений КПК строк. 

Згідно з ч. 5 ст. 284 КПК прокурор також може самостійно 

скасувати рішення про закриття кримінального провадження 

протягом десяти днів із моменту отримання копії постанови 

з  огляду на незаконність або необґрунтованість. Постанова слід-

чого про закриття кримінального провадження також може бути 

скасована прокурором за скаргою заявника, потерпілого, якщо 

така скарга подана протягом десяти днів із моменту отримання 

заявником, потерпілим копії постанови. 

Визначені повноваження слідчого та прокурора обумовле-

ні тим, що прокурор, слідчий зобовʼязані підкорятися чинному 

кримінальному процесуальному закону, а саме: вони зобовʼязані 

                                                           
15 Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів 

органами, які проводять дізнання та досудове слідство: наказ Генерального 

прокурора України від 28 жовт. 2004 р. № 4/1. 
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всіма засобами, що є в їх розпорядженні, забезпечувати охорону 

прав і свобод людини та громадянина в кримінальному прова-

дженні; ґрунтуватися в своїй професійній діяльності на принципі 

презумпції невинуватості, забезпечувати підозрюваному право 

на захист; приймати рішення відповідно до вимог законності та 

обґрунтованості, через які обвинувачення може бути визнане 

вмотивованим лише за умови, що всі обставини справи, що йому 

суперечать, обʼєктивно досліджені та спростовані стороною об-

винувачення. Будь-які положення, що припускають звільнення 

прокурора або слідчого від виконання цих обовʼязків, КПК не 

містить. 

У разі скасування оскаржуваних рішень або припинення 

дій та бездіяльності, що оскаржуються, слідчим або прокурором 

самостійно, провадження за поданою на ці рішення, дії або без-

діяльність скаргою закривається. 

Порядок розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність 
слідчого або прокурора під час досудового розслідування (ст. 306 
КПК). Скарги на рішення, дії або бездіяльність слідчого або  

прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду  

згідно з правилами судового розгляду, передбаченими ст.ст. 318–

380  КПК. 

Скарги на рішення, дії або бездіяльність під час досу- 

дового розслідування розглядаються не пізніше сімдесяти двох 

годин із моменту надходження відповідної скарги, крім скарг на 

рішення про закриття кримінального провадження, які розгля-

даються не пізніше пʼяти днів з моменту надходження скарги. 

Розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність під час до-

судового розслідування відбувається за обовʼязкової участі осо-

би, яка подала скаргу, або її захисника, представника та слідчого 

або прокурора, рішення, дії або бездіяльність яких оскаржується. 

Відсутність слідчого або прокурора не є перешкодою для розг-

ляду скарги. В будь-якому разі, скарга, що надійшла до суду, має 

бути розглянута у відкритому судовому засіданні. Розгляд скарги 

здійснюється слідчим суддею одноособово. 

Рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг на 
рішення, дії або бездіяльність слідчого або прокурора під час 
досудового розслідування (ст. 307 КПК). За результатами  

розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність слідчого або 
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прокурора виноситься ухвала згідно з правилами КПК. Ухвала 

слідчого судді за результатами перевірки законності і обґрунто-

ваності рішень, дій або бездіяльності слідчого, прокурора має 

бути законною, обґрунтованою та вмотивованою, яка може бути 

про: скасування рішення слідчого або прокурора; зобовʼязання 

припинити дію; зобовʼязання учинити певну дію; відмову в задо-

воленні скарги. 

Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на 

рішення, дію або бездіяльність слідчого або прокурора може 

бути оскаржена лише ухвалою про відмову в задоволенні скарги 

на постанову про закриття кримінального провадження. Такі 

ухвали оскаржуються в апеляційному порядку. 

Оскарження недотримання розумних строків (ст. 308 
КПК). Підозрюваний, обвинувачений, потерпілий мають право 

оскаржити прокурору вищого рівня недотримання розумних 

строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування, а 

прокурор вищого рівня, своєю чергою, зобовʼязаний розглянути 

скаргу протягом трьох днів після її подання і в разі наявності 

підстав для її задоволення надати відповідному прокурору 

обовʼязкові для виконання вказівки щодо строків учинення пев-

них процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень. 

Особа, яка подала скаргу, невідкладно письмово повідомляється 

про результати її розгляду. За недотримання розумних строків 

можуть бути притягнуті до відповідальності винні в цьому служ-

бові особи. 

 
 

17.3. Особливості та порядок 
оскарження ухвал слідчого судді 
під час досудового розслідування 

 
 

Ухвали слідчого судді, які підлягають оскарженню під час 
досудового розслідування (ст. 309 КПК). Відповідно до ст. 55 

Конституції України кожному гарантується судовий захист його 

прав і свобод і можливість оскаржити до суду рішення, дії та 
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бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоу-

правління, громадських обʼєднань і посадових осіб. Значення 

адекватного реагування вищого суду на апеляційні скарги, їх 

розгляді і відповідній перевірці законності, обґрунтованості та 

справедливості судових актів полягає в наданні можливості ви-

щим судам виявити помилки і недоліки правозастосовної діяль-

ності нижчих судів та правоохоронних органів
16

. 

Новелою КПК є чітке визначення вичерпного переліку рі-
шень слідчого судді, що можуть бути оскаржені в апеляційному 
порядку під час досудового розслідування:  

− про відмову в наданні дозволу на затримання; 

− про застосування запобіжного заходу у виді тримання 

під вартою або відмову в його застосуванні; 

− про продовження строку тримання під вартою або від-

мову в його продовженні; 

− про застосування запобіжного заходу у виді домашньо-

го арешту або відмову в його застосуванні; 

− про продовження строку домашнього арешту або від-

мову в його продовженні; 

− про поміщення особи в приймальник-розподільник для 

дітей або відмову в такому поміщенні; 

− про продовження строку тримання особи в приймаль-

нику-розподільнику для дітей або відмову в його продовженні; 

− про направлення особи до медичного закладу для  

проведення психіатричної експертизи або відмову в такому  

направленні; 

− про арешт майна або відмову в ньому; 

− про тимчасовий доступ до речей і документів, яким до-

зволено вилучення речей і документів, які посвідчують користу-

вання правом на здійснення підприємницької діяльності, або 

інших, за відсутності яких фізична особа – підприємець 

або  юридична особа позбавляються можливості здійснювати 

власну  діяльність; 

− про відсторонення від посади або відмову в ньому. 

                                                           
16 Пивоваров В. В., Щербина Л. І. Взаємодія органів досудового 

слідства та дізнання при розслідуванні кримінальних справ: монографія. Х.: 

Право, 2006. 176 с. 
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Під час досудового розслідування також можуть бути 

оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про 

відмову в задоволенні скарги на постанову про закриття кримі-

нального провадження, повернення скарги на рішення, дії або 

бездіяльність слідчого, прокурора або відмову у відкритті прова-

дження по ній. 

Скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не під-

лягають і заперечення проти них можуть бути подані під час 

підготовчого провадження в суді.  

Порядок оскарження ухвал слідчого судді (ст. 310 КПК). 
Оскарження ухвал слідчого судді проводиться в апеляційному 

порядку, де перевіряються законність, обґрунтованість і вмоти-

вованість ухвал слідчого судді. 

Апеляція – це скарга учасника кримінального проваджен-

ня на винесене судове рішення з проханням про його скасування 

або зміну в апеляційному порядку
17

. 

Форма і зміст апеляції мають важливе процесуальне зна-

чення, оскільки від викладених у них формулювань, доводів 

і  прохань залежать наслідки розгляду апеляції. Саме тому до 

форми і змісту апеляції предʼявляються жорсткі вимоги. Апеля-

ційна скарга подається лише в письмовій формі
18

. 

Коло осіб, що можуть подати апеляцію на ухвали слідчого 
судді:  

− обвинувачений, стосовно якого ухвалено обвинуваль-

ний вирок, його законний представник або захисник (в частині, 

що стосується інтересів обвинуваченого);  

− обвинувачений, стосовно якого ухвалено виправдува-

льний вирок, його законний представник або захисник (в частині 

мотивів і підстав виправдання);  

                                                           
17 Азаров Ю. І., Бугаков О. В., Щегель Н. І. Дізнання в органах внут-

рішніх справ: навч.-метод. посібник. К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 

2007.  160 с. 
18 Літвінова І. Ф. Гарантії недоторканності житла чи іншого воло-

діння особи у кримінальному процесі України: автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес 

та  криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. 

К., 2010. 20 с. 
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− підозрюваний, обвинувачений, його законний предста-

вник або захисник;  

− законний представник, захисник неповнолітнього або 

сам неповнолітній, щодо якого вирішувалося питання про засто-

сування примусового заходу виховного характеру (в частині, що 

стосується інтересів неповнолітнього);  

− законний представник та захисник особи щодо якої ви-

рішувалося питання про застосування примусових заходів меди-

чного характеру; прокурор;  

− потерпілий або його законний представник або пред-

ставник (у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в 

межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції);  

− цивільний позивач, його представник або законний 

представник (у частині, що стосується вирішення цивільного 

позову);  

− цивільний відповідач або його представник (у частині, 

що стосується вирішення цивільного позову);  

− інші особи у випадках, передбачених КПК. 

Подання апеляційної скарги на вирок або ухвалу суду зу-

пиняє набрання ними законної сили та їх виконання, окрім випа-

дків, установлених КПК
19

. Подання апеляційної скарги на ухвалу 

слідчого судді зупиняє Національного антикорупційного бюро 

рання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, окрім 

випадків, встановлених КПК. 

Протягом строку апеляційного оскарження матеріали кри-

мінального провадження ніким не можуть бути витребувані з 

суду
20

. У цей строк суд зобовʼязаний надати учасникам судового 

провадження за їх клопотанням можливість ознайомитися з ма-

теріалами кримінального провадження. 

                                                           
19 Герасименко С. Г. Судовий контроль на досудових стадіях кримі-

нального судочинства: національне законодавство та зарубіжний досвід: 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 

«Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність». Запоріжжя, 2012. 20 с. 
20 Проблеми реформування кримінально-процесуального законодав-

ства України на сучасному етапі: матеріали круглого столу (м. Київ, 

20  трав. 2011 р.). К.: Ліпкан О. С., 2011. 350 с. 
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Після закінчення апеляційного провадження матеріали 

кримінального провадження не пізніше як у семиденний строк, 

а  в провадженні за апеляційною скаргою на ухвалу слідчого 

судді – не пізніше як у триденний строк, направляються до суду 

першої інстанції. 
 

 
17.4. Особливості та порядок 

оскарження слідчим рішень, дій 
або бездіяльності прокурора 

 
 

Рішення, дії або бездіяльність прокурора, які можуть 
оскаржуватися слідчим (ст. 311 КПК). Під час досудового роз-

слідування слідчий, який здійснює розслідування певного кримі-

нального правопорушення, має право оскаржувати будь-які рі-

шення, дії або бездіяльність прокурора, прийняті або вчинені 

у  відповідному досудовому провадженні, окрім випадків, перед-

бачених КПК. 

Слідчий має право під час досудового розслідування  

оскаржувати будь-які рішення, дії або бездіяльність прокурора, 

прийняті (вчинені) у відповідному досудовому провадженні 

за  винятком випадків, передбачених КПК. Наприклад, рішення 

прокурора про обʼєднання або виділення досудового розсліду-

вання не  може бути оскаржене, адже згідно з ч. 6 ст. 317 КПК, 

рішення про обʼєднання або виділення матеріалів досудового 

розслідування не може бути оскарженим.  

У цій статті передбачено п. 2, що не можуть бути 

обʼєднані в одне провадження матеріали досудових розслідувань 

щодо кримінального проступку та щодо злочину. Але в даній 

статті нічого не вказано про те, якщо прокурор у разі обʼєднання 

або виділення матеріалів досудового розслідування порушить п. 

2, хоча цю дію слідчий мав би мати право оскаржити. Оскільки 

дії прокурора були незаконними. 

Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності про- 
курора (ст. 312 КПК). Скарги слідчого на рішення, дії або  
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бездіяльність прокурора, можуть бути подані не пізніше трьох 

днів із моменту прийняття (учинення) оскаржуваних рішень, дії 

або бездіяльності.  

У цьому разі необхідно враховувати, що:  

− якщо рішення прокурора оформлюється постановою 

або письмовою вказівкою, строк подання скарги починається із 

вхідної дати отримання кореспонденції слідчим;  

− якщо оскаржуються дії прокурора, строк подання скар-

ги починається з дня здійснення оскаржуваних дій (проведення 

процесуальних, слідчих (розшукових) і негласних слідчих (роз-

шукових) дій);  

− якщо оскаржуються дії прокурора, про які скаржникові 

не було відомо, строк подання скарги починається з дня отри-

мання слідчим протоколів проведення оскаржуваних дій;  

− якщо оскаржується бездіяльність прокурора, строк по-

дання скарги починається з дня, наступного після останнього 

дня  терміну виконання дій, які прокурор зобовʼязаний учинити 

у визначений КПК строк. 

Скарга слідчого на рішення, дію або бездіяльність проку-

рора повинна подаватися в письмовій формі. Будь-яких спе- 

ціальних вимог до її форми та змісту немає. Однак, як мінімум, 

скарга повинна містити назву органу прокуратури та посаду 

прокурора, до якого вона адресована, на рішення, дії або без- 

діяльність якого подається скарга, та має бути підписана скарж-

ником.  

Законодавець, установлюючи лише письмову форму оска-

рження рішень, дій або бездіяльності прокурора до прокурора 

вищого рівня, так наголошує на необхідності надання цьому 

прокуророві матеріалів досудового провадження та письмових 

заперечень щодо оскаржуваних рішень, дій або бездіяльності 

прокурора, що здійснює нагляд за дотриманням законності під 

час дізнання та досудового слідства. Надання слідчому права 

подання скарги на рішення, дії або бездіяльність прокурора 

є  суттєвою гарантією незалежності слідчого під час проваджен-

ня досудового розслідування. 
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Скарга слідчого подається до прокуратури вищого рівня 

стосовно прокуратури, в якій обіймає посаду прокурор, рішення, 

дія або бездіяльність якого оскаржується
21

. 

Оскарження слідчим рішень, дій або бездіяльності проку-

рора не зупиняє їх виконання. Винятків із цього загального  

положення закон не встановлює. Водночас закон не забороняє 

слідчому у своїй скарзі викласти прохання про зупинення вико-

нання оскаржуваних рішень або дій прокурора до моменту роз- 

гляду скарги прокурором вищого рівня по суті та прийняття від-

повідного рішення, передбаченого ч. 2 ст. 313 КПК. У разі цього 

прокурор вищого рівня за ініціативою слідчого, що подав скаргу, 

або за власною ініціативою, керуючись ст. 36 КПК і ст. 6 Закону 

України «Про прокуратуру», має право надати слідчому або про-

курору нижчого рівня вказівку про зупинення виконання оскар-

жуваного рішення або дії. 

Порядок вирішення скарги на рішення, дії або бездіяль-
ність прокурора (ст. 313 КПК). Службова особа органу проку-

ратури вищого рівня, до якої надійшла скарга на рішення, дію 

або бездіяльність прокурора, зобовʼязана розглянути цю скаргу 

протягом трьох днів із моменту її надходження. Цим строком 

має охоплюватися весь час на вивчення змісту скарги та докуме-

нтів, що до неї долучаються, матеріалів кримінального прова-

дження, що мають відношення до оскаржуваних рішень, дій або 

бездіяльності прокурора, отримання та аналізу пояснень слідчого 

та прокурора, проведення інших перевірочних дій та безпосере-

дній розгляд поданої скарги. 

Із метою належної перевірки законності й обґрунтованості 

оскаржуваних дій або бездіяльності і рішень прокурора проку-

рор  вищого рівня має право витребувати матеріали, якими об-

ґрунтовуються оскаржувані рішення або дії, та на підставі яких 

була припущена оскаржувана бездіяльність прокурора
22

. Ними 

                                                           
21 Досудове розслідування кримінальних справ: навч.-практ. посіб-

ник / Ю. М. Грошевой, В. В. Вапнярчук, О. В. Капліна, О. Г. Шило. Х.: 

Фінн, 2009. С. 16–43. 
22 Зарева І. І. Оскарження дій та рішень прокурора у кримінальному 

процесі: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. К., 2011. 188 с. 
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можуть бути: протоколи процесуальних, слідчих (розшукових) 

дій та негласних слідчих (розшукових) дій, пояснення громадян 

і  посадових осіб, матеріали ревізії, документи, матеріали опера-

тивно-розшукової діяльності, інші процесуальні документи, ра-

ніше винесені прокурором, слідчим, суддею рішення (вироки, 

постанови, ухвали тощо). 

Відповідно до ч. 3 ст. 110 КПК рішення прокурора прий-

мається у формі постанови. Зміст постанови за результатами 

розгляду скарги слідчого на рішення, дії або бездіяльність про-

курора має відповідати чинному КПК. 

Постанова прокурора вищого рівня за результатами роз- 

гляду скарги слідчого на рішення, дії або бездіяльність прокуро-

ра під час досудового розслідування може бути про:  

− скасування рішення і прийняття нового, визнання неза-

конними учинення дії або бездіяльності і зобовʼязання учинити 

нову дію. Визнання прокурором вищого рівня рішення, дії або 

бездіяльності прокурора незаконним тягне втрату таким рішен-

ням юридичної сили та виникнення обовʼязку підпорядкованого 

прокурора усунути допущене порушення. Одночасно з визнан-

ням рішення, дії або бездіяльності прокурора незаконним або 

необґрунтованим у постанові прокурор вищого рівня може за-

значити про те, що він зобовʼязує посадову особу усунути допу-

щене порушення, визначивши, яку саме дію необхідно припини-

ти або учинити. Треба враховувати, що прокурор вищого рівня 

може самостійно прийняти те рішення, яке має бути прийняте 

підпорядкованим прокурором на виконання постанови, прийня-

тої за результатами розгляду скарги слідчого на його рішення, дії 

або бездіяльність. Відповідно до ч. 3 цієї статті в разі скасування 

рішення, визнанні незаконними учинених дії або бездіяльнос-

ті  службова особа органу прокуратури вищого рівня має право 

здійснити заміну одного прокурора на іншого зі службових осіб 

органів прокуратури того ж рівня в досудовому провадженні, 

де  було прий- няте або вчинене незаконне рішення, дія або  

бездіяльність;  

− зміну рішення в частині. У випадку часткового визнан-

ня оскаржуваного слідчим рішення прокурора незаконним або 
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необґрунтованим, прокурор вищого рівня може самостійно змі-

нити оскаржуване рішення. Положення ч. 3 можуть бути засто-

совані і в цьому випадку;  

− залишення рішення чинним, визнання законними учи-

нених дії або бездіяльності. Постанова про залишення рішення 

прокурора чинним, визнання законними учинених дії або без- 

діяльності та про одночасну відмову в задоволенні скарги слід-

чого на рішення, дії або бездіяльності прокурора виноситься 

у  разі встановлення законності прийняття оскаржуваних рішень 

або здійснення оскаржуваних дій (бездіяльності) прокурором. 

У  такому випадку прокурор вищого рівня не вправі наполягати 

на тому, щоб слідчий виконав вказівки, які суперечать його  

внутрішньому переконанню. У цьому разі цей прокурор доручає 

провадження слідства в цій справі іншому слідчому. 

Службова особа органу прокуратури вищого рівня, яка  

розглядала скаргу слідчого на рішення, дію або бездіяльність 

прокурора, зобовʼязана надіслати своє рішення слідчому та про-

курору, рішення, дія або бездіяльність якого оскаржувалися
23

. 

Повідомлення інших учасників кримінального провадження про 

подання скарги слідчим на рішення, дії або бездіяльність проку-

рора та про рішення, прийнятті прокурором вищого рівня за нас-

лідками розгляду поданої скарги, законом не передбачено. 

Рішення службової особи органу прокуратури вищого рів-

ня є остаточним і не підлягає оскарженню до суду, інших органів 

державної влади, їх посадових або службових осіб. 

 
 

Контрольні запитання 

 
1. Що є предметом оскарження рішень, дій або бездіяль-

ності під час досудового розслідування? 

                                                           
23 Осмолян В. А. Ознайомлення учасників процесу з матеріалами 

кримінальної справи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова екс-

пертиза; оперативно-розшукова діяльність». К., 2012. 20 с. 
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2. Які процедури оскарження рішень, дій або бездіяльнос-

ті під час досудового розслідування Ви знаєте? 

3. Який строк подання скарги на рішення, дій або без- 

діяльності слідчого або прокурора, які передбачені ч. 1 ст. 303 

КПК? 

4. Які передбачені випадки повернення скарги або відмо-

ви у відкритті провадження? 

5. Який порядок оскарження ухвал слідчого судді на до-

судовому розслідуванні? 

6. Який порядок вирішення скарги слідчого на рішення, 

дій або бездіяльності прокурора? 
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Тема 18 

 

ПІДСУДНІСТЬ. 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 

 
 

18.1.  Поняття, значення та види підсудності. Правила  
визначення підсудності 

18.2.  Загальні положення судового розгляду 
18.2.1. Строки і загальний порядок судового розгляду 
18.2.2. Незмінність складу суду 
18.2.3. Безперервність судового розгляду 
18.2.4. Наслідки неприбуття учасників судового розгляду 
18.2.5. Розпорядок судового засідання 
18.3. Прийняття рішень, пов' язаних із забезпеченням судо- 

вого розгляду 
18.4. Межі судового розгляду 

 

 

18.1. Поняття, значення та види підсудності. 
Правила визначення підсудності 

 
 

Законом передбачено такий процесуальний інститут, як 

підсудність, який призначений для розмежування повноважень 

судів у судовому розгляді кримінальних проваджень. 

Поняття підсудності суду необхідно відрізняти від його 

«компетенції». Компетенція охоплює сукупність усіх прав суду 

як державного органу судової влади, який має здійснювати  
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правосуддя. Це поняття використовується для розмежування 

прав суду першої інстанції і вищих судових інстанцій – апеля-

ційної і касаційної, а також для розмежування прав суду першої 

інстанції та інших державних органів. 

У науці й практиці кримінального процесу під підсуд- 

ністю розуміють сукупність юридичних ознак (властивостей) 
кримінального провадження, на підставі яких кримінальний про-
цесуальний закон визначає суд, що має право і зобов'язаний розг-
лянути його і вирішити по суті пред'явленого обвинувачення. 
Визначити підсудність означає встановити суд, який уповнова-

жений законом. 

Значення кримінального процесуального інституту під- 

судності полягає: 

– забезпечує швидкість, повноту та неупередженість  

дослідження обставин кримінального провадження; 

– сприяє реалізації засади рівності громадян перед зако-

ном і судом; 

– гарантує розгляд і вирішення кримінального прова-

дження судом незалежним, справедливим та повноважним судом 

(ст.ст. 6–8 ЗУ «Про судоустрій та статус суддів»). 

Встановлені кримінальним процесуальним законом прави-

ла підсудності усувають субʼєктивізм, довільність у вирішенні 

питання про те, який суд першої інстанції розглядатиме конкре-

тне кримінальне провадження. 

Тому учасники кримінального процесу заздалегідь прак-

тично знають, який суд першої інстанції розглядатиме криміна-

льне провадження, в якому вони беруть участь. 

Аналіз кримінального процесуального законодавства дає 

змогу виділити такі види підсудності: територіальна (чч. 1, 3 

ст.  32 КПК), персональна (ч. 2 ст. 32 КПК), інстанційна (ст. 33 

КПК) та за звʼязком проваджень (ст. 217, 334 КПК). 

Територіальна підсудність або місцева ознака підсуднос-

ті визначається місцем учинення кримінального правопорушення. 
Залежно від цього вирішується питання, якому конкретно од-

нойменному судові підсудне кримінальне провадження, так би 

мовити, по горизонталі. 
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Кримінальне провадження здійснює суд, у межах терито-

ріальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушен-

ня. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопору-

шень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територі-

альної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, 

а якщо вони були однаковими за тяжкістю, – суд, у межах тери-

торіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримі- 

нальне правопорушення. Якщо місце учинення кримінального 

правопорушення встановити неможливо, кримінальне прова-

дження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції 

якого закінчено досудове розслідування. 

Кримінальне провадження щодо обвинувачення судді 

у  вчиненні кримінального правопорушення не може здійснюва-

тися тим судом, у якому обвинувачений обіймає або обіймав 

посаду судді. Якщо згідно з ч. 1 ст. 32 КПК кримінальне прова-

дження стосовно судді має здійснюватися тим судом, у якому 

обвинувачений обіймає або обіймав посаду судді, кримінальне 

провадження здійснює суд, найбільш територіально наближений 

до суду, в якому обвинувачений обіймає або обіймав посаду 

судді, іншої адміністративно-територіальної одиниці (Автоном-

ної Республіки Крим, області, міста Києва або Севастополя). 

У разі якщо кримінальне правопорушення, досудове роз- 

слідування якого проводилося територіальним управлінням  

Національного антикорупційного бюро України, вчинено у ме-

жах територіальної юрисдикції місцевого суду за місцезнахо-

дженням відповідного територіального управління наближений 

до суду за місцезнаходженням відповідного територіального уп- 

равління Національного антикорупційного бюро України, іншої 

адміністративно-територіальної одиниці (Автономної Республіки 

Крим, області, міста Києва або Севастополя). 

Судова практика звертає увагу щодо визначення підсудно-

сті за територіальним принципом і щодо вирішення окремих 

питань у кримінальному провадженні. Так, зокрема, фактичне 

місцезнаходження структурного підрозділу не є визначальним 

чинником для вирішення питання щодо місця розгляду клопо-

тання про застосування заходів забезпечення кримінального 
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провадження, оскільки територіальна підсудність повинна ви-

значатись не за фактичним місцем розташування слідчого під-

розділу, а за місцем знаходження (реєстрації) відповідного дер-

жавного органу, який є юридичною особою та в складі якого 

знаходиться слідчий підрозділ
24

. 

Персональна підсудність визначається зі сукупності 
ознак, які характеризують особу, яка притягається до криміна-
льної відповідальності. 

Кримінальне провадження стосовно Президента України, 

повноваження якого припинено, Премʼєр-міністра України, чле-

нів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступ-

ників міністрів, членів Національної ради України з питань теле-

бачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимоно-

польного комітету України, Голови Державного комітету теле-

бачення і радіомовлення України, Голови Фонду державного 

майна України, його першого заступника та заступників, членів 

Центральної виборчої комісії, народних депутатів України, Упо-

вноваженого Верховної Ради України з прав людини, Директора 

Національного антикорупційного бюро України, членів Націона-

льного агентства з питань запобігання корупції, Генерального 

прокурора, його першого заступника чи заступника, Голови 

Конституційного Суду України, його заступника чи судді Кон-

ституційного Суду України, Голови Верховного Суду, його пер-

шого заступника, заступника чи судді Верховного Суду, голів 

вищих спеціалізованих судів, їх заступників чи суддів вищих 

спеціалізованих судів, Голови Національного банку України, 

його першого заступника чи заступника, осіб, посади яких  

належать до посад державної служби категорії «А», а також  

щодо обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, 

                                                           
24 Щодо визначення територіальної підсудності розгляду клопотань 

про забезпечення заходів кримінального провадження: Лист Вищого Спе- 

ціалізованого Суду України від 15.10.2013 № 1-1640/0/4-13. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1640740-13 



- 243 - 

віднесених до підслідності Національного антикорупційного 

бюро України, здійснюється: 

– у суді першої інстанції – колегіально судом у складі 

трьох суддів, які мають стаж роботи на посаді судді не менше 

пʼяти років, а в разі здійснення кримінального провадження  

щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбав-

лення волі, за клопотанням обвинуваченого – судом присяжних 

у  складі двох суддів, які мають стаж роботи на посаді судді 

не  менше пʼяти років, та трьох присяжних; 

– в апеляційному порядку – колегіально судом у складі 

пʼяти суддів; 

– у касаційному порядку – колегією суддів у складі семи 

суддів. 

Кримінальне провадження щодо цієї категорії осіб під час 

досудового розслідування здійснюється слідчим суддею одноо-

собово, а в разі оскарження його ухвал в апеляційному порядку – 

колегіально судом у складі не менше трьох суддів. 

У разі якщо в суді першої або апеляційної інстанції, який 

згідно з правилами підсудності має здійснювати кримінальне 

провадження, неможливо утворити склад суду, передбачений 

цією статтею, кримінальне провадження здійснює найбільш те-

риторіально наближений суд, в якому можливо утворити такий 

склад суду. 

Кримінальне провадження щодо розгляду стосовно непов-

нолітньої особи обвинувального акта, клопотань про звільнення 

від кримінальної відповідальності, застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру, їх продовження, 

зміну або припинення, а також кримінальне провадження в апе-

ляційному або касаційному порядку щодо перегляду прийнятих 

із зазначених питань судових рішень здійснюються суддею, упо-

вноваженим згідно зі Законом України «Про судоустрій і статус 

суддів» на здійснення кримінального провадження стосовно 

неповнолітніх. 

Кримінальне провадження щодо розгляду стосовно непов-

нолітньої особи обвинувального акта, клопотань про звільнення 

від кримінальної відповідальності, застосування примусових 
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заходів медичного чи виховного характеру, їх продовження, 

зміну чи припинення, а також кримінальне провадження в апе-

ляційному чи касаційному порядку щодо перегляду прийнятих із 

зазначених питань судових рішень здійснюються суддею, упов-

новаженим згідно зі Законом України «Про судоустрій і статус 

суддів» на здійснення кримінального провадження стосовно 

неповнолітніх. 

У разі якщо таке кримінальне провадження має здійснюва-

тися судом колегіально, головуючим під час судового розгляду 

може бути лише суддя, уповноважений згідно із Законом Украї-

ни «Про судоустрій і статус суддів» на здійснення кримінально-

го провадження стосовно неповнолітніх. 

Інстанційна підсудність визначається процесуальною 

стадією судового розгляду кримінального провадження, так би 

мовити розмежування по вертикалі у таких випадках: 

– кримінальне провадження у першій інстанції здійс- 

нюють місцеві (районні, міські, районні у містах, міськрайонні) 

суди; 

– кримінальне провадження в апеляційній інстанції  

здійснює відповідний апеляційний суд; 

– кримінальне провадження у касаційній інстанції здійс-

нює Верховний Суд; 

– кримінальне провадження за нововиявленими обста- 

винами здійснюється судом, який ухвалив рішення, що перегля-

дається. 

– кримінальне провадження за виключними обставинами 

здійснюється з підстав, визначених п. п. 1, 3 ч. 3 ст. 459 

КПК,  судом, який ухвалив рішення, що переглядається, а з під 

стави, визначеної п. 2 ч. 3 ст. 459 КПК, – Великою Палатою  

Верховного Суду. 

За звʼязком кримінальних проваджень зумовлюється 

можливістю обʼєднання в одному провадженні справ за обвину-

ваченням однієї особи або групи осіб у вчиненні одного або  

декількох кримінальних правопорушень, які (справи) підсудні 

різним  судам. 
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Матеріали кримінального провадження можуть об'єдну- 
ватися в одне провадження або виділятися в окреме прова-
дження ухвалою суду, на розгляді якого вони перебувають, згідно 
з такими правилами: 

– у разі необхідності в одному провадженні можуть бути 

обʼєднані матеріали щодо декількох осіб, обвинувачених у вчи-

ненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї 

особи, обвинуваченої у вчиненні кількох кримінальних правопо-

рушень; 

– не можуть бути обʼєднані в одне провадження матеріа-

ли щодо кримінального проступку та щодо злочину; 

– у разі необхідності матеріали щодо одного або кількох 

кримінальних правопорушень можуть бути виділені в окреме 

провадження, якщо одна особа обвинувачується у вчиненні  

кількох кримінальних правопорушень або дві або більше особи 

обвинувачуються у вчиненні одного або більше кримінальних 

правопорушень. 

Матеріали не можуть бути виділені в окреме провадження, 

якщо це може негативно вплинути на повноту судового розгляду. 

У разі якщо на розгляд місцевого суду надійшли матеріали 

кримінального провадження щодо особи, стосовно якої цим су-

дом здійснюється судове провадження, воно передається складу 

суду, що його здійснює, для вирішення питання про їх 

обʼєднання. 

Направлення кримінального провадження з одного суду 

до іншого. Вирішення спорів про підсудність. 

Кримінальне провадження передається на розгляд іншого 
суду, якщо: 

– до початку судового розгляду виявилося, що криміна-

льне провадження надійшло до суду з порушенням правил тери-

торіальної підсудності; 

– після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших 

випадках неможливо утворити склад суду для судового розгляду; 

– обвинувачений чи потерпілий працює або працював 

у  суді, до підсудності якого належить здійснення кримінального 

провадження; 
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– ліквідовано суд або з визначених законом підстав при-

пинено роботу суду, який здійснював судове провадження. 

До початку судового розгляду у виняткових випадках 

кримінальне провадження з метою забезпечення оперативності 

та ефективності кримінального провадження може бути переда-

но на розгляд іншого суду за місцем проживання обвинувачено-

го, більшості потерпілих або свідків, а також у разі неможливості 

здійснювати відповідним судом правосуддя (зокрема, надзви-

чайні ситуації техногенного або природного характеру, епідемії, 

епізоотії, режим воєнного, надзвичайного стану, проведення 

антитерористичної операції). 

Питання про направлення кримінального провадження 

з  одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеля-

ційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду 

апеляційної інстанції за поданням місцевого суду або за клопо-

танням сторін чи потерпілого не пізніше пʼяти днів з дня внесен-

ня такого подання чи клопотання, про що постановляється вмо-

тивована ухвала. 

Питання про направлення кримінального провадження 

з  одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних 

судів, а також про направлення провадження з одного суду апе-

ляційної інстанції до іншого вирішується колегією суддів Верхо-

вного Суду за поданням суду апеляційної інстанції або за клопо-

танням сторін чи потерпілого не пізніше пʼяти днів з дня внесен-

ня такого подання чи клопотання, про що постановляється вмо-

тивована ухвала. 

Про час та місце розгляду подання чи клопотання про на-

правлення кримінального провадження з одного суду до іншого 

повідомляються учасники судового провадження, проте їх  

неприбуття не перешкоджає розгляду питання. 

Спори про підсудність між судами не допускаються. Суд, 

якому направлено кримінальне провадження з іншого суду, роз-

починає судове провадження зі стадії підготовчого судового 

засідання незалежно від стадії, на якій в іншому суді виникли 

обставини, передбачені частиною першою цієї статті. 
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18.2. Загальні положення 
судового розгляду 

 
Загальні положення судового розгляду кримінальних про-

ваджень визначають порядок здійснення правосуддя в Україні, 

що функціонує на засадах верховенства права відповідно до  

європейських стандартів і забезпечує право кожного на справед-

ливий  суд. 

Судова влада в Україні відповідно до конституційних  

засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми 

судами, утвореними законом. 

Незалежність суддів забезпечується: 
– особливим порядком його призначення, притягнення до 

відповідальності, звільнення та припинення повноважень; 

– недоторканністю та імунітетом судді; 

– незмінюваністю судді; 

– порядком здійснення правосуддя, визначеним проце- 

суальним законом, таємницею ухвалення судового рішення; 

– забороною втручання у здійснення правосуддя; 

– відповідальністю за неповагу до суду чи судді; 

– окремим порядком фінансування та організаційного за-

безпечення діяльності судів, установленим законом; 

– належним матеріальним та соціальним забезпеченням 

судді; 

– функціонуванням органів суддівського врядування та 

самоврядування; 

– визначеними законом засобами забезпечення особистої 

безпеки судді, членів його сімʼї, майна, а також іншими засобами 

їх правового захисту; 

– правом судді на відставку. 

Систему загальних положень судового розгляду  

формують: 

– строки і загальний порядок судового розгляду;  

– незмінність складу суду;  

– безперервність судового розгляду; 

– наслідки неприбуття учасників судового розгляду;  

– розпорядок судового засідання.  
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18.2.1. Строки і загальний порядок 
судового розгляду 

 
Судовий розгляд має бути проведений і завершений про-

тягом розумного строку. Реалізація засади розумності строків 

у  кримінальному провадженні застосовується не тільки під час 

досудового розслідування, але й судового розгляду. 

Згідно зі ст. 6 Конвенції кожен має право на справедливий 

і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку 

незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який 

вирішить спір щодо його прав та обовʼязків цивільного характе-

ру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти 

нього кримінального обвинувачення. Кожна особа, яка переслі-

дується у кримінальному порядку, має право на отримання оста-

точного рішення про обґрунтованість предʼявленого їй криміна-

льного обвинувачення протягом розумного строку
25

. 

Право на судовий розгляд протягом розумного строку на-

лежить до категорії основних прав і свобод людини, що забезпе-

чується виконанням завдання швидкості кримінального прова-

дження передбаченого у ст. 2 КПК. Своєю чергою, ця гарантія 

зобовʼязує державу в особі її відповідних органів здійснити всі 

належні заходи для організації та проведення судового розгляду 

в кримінальному провадженні так, щоб, з одного боку, встанови-

ти всі обставини кримінального правопорушення, а з іншого – 

зробити це без зволікань у якомога коротший строк. 

Судовий розгляд здійснюється в судовому засіданні 

з  обовʼязковою участю сторін кримінального провадження.  

У судове засідання викликаються потерпілий та інші учасники 

кримінального провадження.  

Судове засідання відбувається у спеціально обладна- 

ному приміщенні – залі судових засідань. У разі необхід- 

ності окремі процесуальні дії можуть вчинятися поза межами 

приміщення  суду. 

                                                           
25 Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод від 

4 листопада 1950 року. Офіційний вісник України. 1998. № 13. Ст. 270. 
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18.2.2. Незмінність складу суду 
 

Судовий розгляд у кримінальному провадженні має бути 

проведений в одному складі суддів. Склад суду визначається 

залежно від обставин кримінального провадження, відповідно до 

яких судовий розгляд може бути проведений одноособово про-

фесійним суддею або колегіально у складі колегії професійних 

судів або суду присяжних.  

Одноособовий розгляд професійним суддею здійснюється 

в суді першої інстанції, окрім випадків, передбачених чч. 2, 3, 12 

ст. 31 КПК.  

Колегіальний розгляд кримінального провадження здій-

снюється: 

– в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення 

яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк 

більше десяти років, здійснюється колегіально судом у складі 

трьох суддів; 

– в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення 

яких передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється коле-

гіально судом у складі трьох суддів, а за клопотанням обвинува-

ченого – судом присяжних у складі двох суддів та трьох присяж-

них. Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених 

розглядається судом присяжних стосовно всіх обвинувачених, 

якщо хоча б один із них заявив клопотання про такий розгляд; 

– в апеляційному порядку здійснюється колегіально су-

дом у складі не менше трьох суддів, крім випадків, передбачених 

частиною дванадцятою цієї статті, при цьому кількість суддів 

має бути непарною; 

– в касаційному порядку здійснюється колегією суддів 

Кримінального касаційного суду Верховного Суду у складі трьох 

або більшої непарної кількості суддів; 

– перегляд судового рішення в суді першої або апеляцій-
ної інстанції за виключними обставинами незалежно від того, 

у  якому складі розглядалося кримінальне провадження, здійс-

нюється колегією у складі трьох або більшої непарної кількості 

суддів, а у Верховному Суді – у складі Великої Палати. 
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У визначених КПК випадках кримінальне провадження 

в  касаційному порядку здійснюється судовою палатою Касацій-

ного кримінального суду (палатою), обʼєднаною палатою Каса-

ційного кримінального суду (обʼєднаною палатою) або Великою 

Палатою Верховного Суду (Великою Палатою). 

До складу обʼєднаної палати входять по два судді, які оби-

раються зборами суддів Касаційного кримінального суду зі скла-

ду кожної зі судових палат Касаційного кримінального суду, та 

голова Касаційного кримінального суду. 

Засідання палати в суді касаційної інстанції вважається 

правомочним за умови присутності на ньому більше половини 

її  складу. 

Засідання обʼєднаної палати, Великої Палати вважається 

правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини 

її  складу. 

У разі якщо суддя позбавлений можливості брати участь 

у  судовому засіданні, він має бути замінений іншим суддею, 

який визначається у порядку, встановленому ч. 3 ст. 35 КПК. 

Після заміни судді судовий розгляд розпочинається спочатку, 

крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 35 КПК та ст. 320 КПК. 

Суд вмотивованою ухвалою може прийняти рішення про 

відсутність необхідності розпочинати судовий розгляд з початку 

та здійснювати повторно всі або частину процесуальних дій, які 

вже здійснювалися під час судового розгляду до заміни судді, 

якщо таке рішення не може негативно вплинути на судовий роз-

гляд та за умови дотримання таких вимог: 

– сторони кримінального провадження, потерпілий 

не  наполягають на новому проведенні процесуальних дій, які 

вже були здійсненні судом до заміни судді; 

– суддя, що замінив суддю, який вибув, ознайомився з 

ходом судового провадження та матеріалами кримінального 

провадження, наявними в розпорядженні суду, згоден з прийня-

тими судом процесуальними рішеннями і вважає недоцільним 

нове проведення процесуальних дій, що вже були проведені до 

заміни судді. 

У випадку, передбаченому ч. 2 ст. 319 КПК, докази, що 

були дослідженні під час судового розгляду до заміни судді, 
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зберігають доказове значення та можуть бути використані для 

обґрунтування судових рішень. 

У разі переведення судді до суду, юрисдикція якого поши-

рюється на територію, на яку поширювалася юрисдикція суду, з 

якого суддя був переведений, такий суддя продовжує розгляд 

справ, що перебували в його провадженні на момент переведення. 

Передача справи з одного суду до іншого у звʼязку з лікві-

дацією суду не потребує заміни присяжних, які беруть участь 

у  розгляді цієї справи, крім випадків, коли cправа передається 

до суду, юрисдикція якого не поширюється на територію, на якій 

постійно проживає присяжний. 

 
 

18.2.3. Безперервність  
судового розгляду 

 
Судовий розгляд відбувається безперервно, окрім часу, 

призначеного для відпочинку. Режим робочого часу передбачає 

встановлення: часу початку та закінчення роботи; тривалість 

перерв для відпочинку і харчування. 

Тривалість робочого часу працівників апарату суду та  

суддів становить 40 годин на тиждень. Установлюється пʼяти- 

денний робочий тиждень, із тривалістю роботи по днях. Відпо- 

відно до ст. 73 КЗпП України, напередодні святкових 

та  неробочих днів, тривалість робочого дня скорочується 

на  одну  годину. 

Не вважаються порушеннями безперервності судового 
розгляду випадки відкладення судового засідання внаслідок: 

– неприбуття сторони або інших учасників кримінально-

го провадження; 

– складення та погодження прокурором процесуальних 

документів щодо відмови від підтримання державного обвину-

вачення, зміни обвинувачення або висунення додаткового обви-

нувачення; 

– підготовки захисту обвинуваченого від зміненого або 

додаткового обвинувачення; 
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– підготовки потерпілого для підтримання обвинувачен-

ня в суді, якщо прокурор відмовився від підтримання державно-

го обвинувачення; 

– проведення дослідження речових доказів за місцем їх 

знаходження, огляду на місці; 

– проведення експертизи за ухвалою суду; 

– надання доступу до речей або документів, або дору-

чення проведення слідчих (розшукових) дій за рішенням суду 

під час судового розгляду. 

 

 
18.2.4. Наслідки неприбуття учасників 

судового розгляду 
 

У судовій практиці доволі часто трапляються випадки 

не  прибуття учасників судового розгляду, і з обʼєктивних, 

і  з  субʼєктивних  причин. 

Якщо в судове засідання не прибули: 

– обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний за-

хід у виді тримання під вартою, за викликом у судове засідання; 

за повідомленням прокурор або захисник у кримінальному про-

вадженні, де участь захисника є обовʼязковою, суд відкладає 

судовий розгляд, визначає дату, час та місце проведення нового 

засідання і вживає заходів до прибуття їх до суду; 

– за викликом потерпілий, який належно повідомлений 

про дату, час і місце судового засідання, суд, заслухавши думку 

учасників судового провадження, залежно від того, або можливо 

за його відсутності зʼясувати всі обставини під час судового  

розгляду, вирішує питання про проведення судового розгляду 

без потерпілого або про відкладення судового розгляду; 

– цивільний позивач, його представник або законний 

представник, суд залишає цивільний позов без розгляду, окрім 

випадків, якщо від нього надійшло клопотання про розгляд позо-

ву за його відсутності або якщо обвинувачений або цивільний 

відповідач повністю визнав предʼявлений позов; 
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– за викликом цивільний відповідач, який не є обвинува-

ченим, або його представник, представник юридичної особи, 

щодо якої здійснюється провадження, суд, заслухавши думку 

учасників судового провадження, залежно від того, чи можливо 

за відсутності зазначених осіб зʼясувати обставини, що сто- 

суються цивільного позову, застосування до юридичної особи 

заходів кримінально-правового характеру вирішує питання 

про  проведення судового розгляду без них або про відкладення 

судового  розгляду; 

– за викликом свідок, спеціаліст, перекладач або екс-
перт, заслухавши думку учасників судового провадження, суд 

після допиту інших присутніх свідків призначає нове судове 

засідання і вживає заходів для їх прибуття;  

– представник уповноваженого органу з питань проба-
ції, належно повідомлений про час і місце судового засідання, 

не  перешкоджає судовому розгляду. 

Судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 

окремої категорії злочинів може здійснюватися за відсутності 

обвинуваченого (in absentia), окрім неповнолітнього, який пере-

ховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кри-

мінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та 

оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. 

Якщо причина неприбуття прокурора або адвоката є непо-

важною, суд порушує питання про їх відповідальність, перед 

органами, що згідно із законом уповноважені притягати їх до 

дисциплінарної відповідальності. 

У разі неможливості подальшої участі прокурора в судо-

вому провадженні він замінюється іншим. Якщо подальша 

участь у судовому провадженні захисника неможлива, головую-

чий пропонує обвинуваченому протягом трьох днів обрати собі 

іншого захисника. Якщо в кримінальному провадженні, де 

участь захисника є обовʼязковою, прибуття в судове засі- 

дання захисника, обраного обвинуваченим, протягом трьох 

днів  неможливе, суд відкладає судовий розгляд на необхідний 

для зʼявлення захисника строк або одночасно з відкладенням 

судового розгляду залучає захисника для здійснення захисту 

за  призначенням. 
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Прокурору та захисникові, які раніше не брали участі 

у  кримінальному провадженні, суд зобовʼязаний надати час, 

достатній для ознайомлення з матеріалами кримінального прова-

дження і підготовки до участі в судовому засіданні. 

Суд має право постановити ухвалу про привід обвинува-

ченого, свідка та/або ухвалу про накладення на них грошового 

стягнення.  

Суд має право накласти грошове стягнення на потерпіло-

го, цивільного відповідача, представника юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження, у разі їх неявки без поважних 

причин.  

Прибуття в суд перекладача (за винятком залучення його 

судом), свідка, спеціаліста або експерта забезпечується стороною 

кримінального провадження, яка заявила клопотання про його 

виклик. Суд сприяє сторонам кримінального провадження у за-

безпеченні явки зазначених осіб шляхом здійснення судового 

виклику. 

 

 
18.2.5. Розпорядок судового засідання 

 
Розпорядок судового засідання – це комплекс правил, які 

встановлюють поведінку учасників судового розгляду під час 
безпосереднього слухання в залі судового засідання матеріалів 
кримінального провадження. 

Ходом судового засідання керує головуючий, який  

забезпечує: 

– додержання послідовності та порядку учинення проце-

суальних дій; 

– здійснення учасниками кримінального провадження  

їхніх процесуальних прав і виконання ними обовʼязків; 

– спрямування судового розгляду на зʼясування всіх  

обставин кримінального провадження, усуваючи з судового роз-

гляду все, що не має значення для кримінального провадження; 

– належний порядок; 
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– обмеження кількості присутніх у залі судового засідан-

ня у разі недостатності місць у залі судового засідання (близькі 

родичі та члени сімʼї обвинуваченого і потерпілого, а також 

представники засобів масової інформації мають пріоритетне 

право бути присутніми під час судового засідання). 

Встановлені такі правила поведінки в судовому засіданні: 

– особи, присутні у залі судового засідання, під час входу 

до нього суду та під час виходу суду повинні встати.  

– сторони кримінального провадження допитують свідків 

та заявляють клопотання, подають заперечення стоячи і лише 

після надання їм слова головуючим у судовому засіданні;  

– свідки, експерти, спеціалісти дають показання, стоячи 

на місці, призначеному для свідків;  

– особи, присутні в залі, заслуховують вирок суду стоячи; 

– сторони та учасники кримінального провадження звер-

таються до суду «Ваша честь» або «Шановний суд»; 

– матеріали, речі і документи передаються головуючому 

в судовому засіданні через судового розпорядника. 

Відхилення від цих правил допускається з дозволу голо-

вуючого в судовому засіданні. 

Сторони та учасники кримінального провадження, а також 

інші особи, присутні в залі судового засідання, зобовʼязані  

додержуватися порядку в судовому засіданні і беззаперечно  

підкорятися відповідним розпорядженням головуючого у судо-

вому засіданні. 

До порушників порядку судового засідання головуючим 

можуть уживатися відповідні заходи реагування.  

Для початку головуючий попереджає порушника порядку 

в судовому засіданні про недопустимість такої поведінки та  

повторного учинення таких дій. 

Попередження може бути про: 
– видалення із зали судового засідання у разі порушення 

порядку в залі судового засідання та у разі не підкорення розпо-

рядженням головуючого, яке може бути застосоване до обвину-

ваченого;  
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– про відповідальність за неповагу до суду в разі невико-

нання розпорядження головуючого, яке може бути застосоване 

до прокурора або захисника, а також до інших осіб. 

У разі повторного порушення обвинуваченим порядку су-

дового засідання він може бути видалений за ухвалою суду 

з  зали засідання тимчасово або на весь час судового розгляду. 

Якщо такий обвинувачений не представлений захисником, суд 

зобовʼязаний залучити захисника для здійснення захисту за при-

значенням і відкласти судовий розгляд на строк, необхідний для 

його підготовки до захисту. 

Після повернення до зали засідання обвинуваченому нада-

ється можливість ознайомитися з доказами, які були досліджені, 

а також з рішеннями, які були ухвалені за його відсутності та 

дати пояснення щодо них. У разі видалення обвинуваченого на 

весь час судового розгляду, судове рішення, яким закінчено про-

вадження в суді, негайно оголошується обвинуваченому після 

його ухвалення. Згідно з ч. 3 ст. 6 ЗУ «Про судоустрій та статус 

суддів», неповага до суду або суддів, збирання, зберігання, вико-

ристання і поширення інформації усно, письмово або в інший 

спосіб з метою дискредитації суду або впливу на безсторонність 

суду, заклики до невиконання судових рішень забороняються 

і  мають наслідком відповідальність, установлену законом
26

. 

За неповагу до суду свідка, потерпілого, позивача, відпо-

відача, що виразилась у злісному ухиленні від явки в суд або 

в  непідкоренні зазначених осіб та інших громадян розпоря-

дженню головуючого або в порушенні порядку під час судового 

засідання, а так само учинення будь-ким дій, які свідчать про 

явну зневагу до суду або встановлених у суді правил, винні  

особи притягуються до відповідальності, передбаченої ст. 185
3
 

КУпАП. Питання про притягнення особи до відповідальності 

за  вияв неповаги до суду вирішується судом негайно після  

учинення порушення, для чого в судовому засіданні оголо- 

шується перерва. 

                                                           
26 Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02 червня 

2016  року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 
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18.3. Прийняття рішень, 
повʼязаних із забезпеченням  

судового розгляду 
 

 
У судовій практиці виникають питання, які потребують 

нагального вирішення під час судового розгляду кримінальних 

проваджень через обставини, що виникли, зокрема: 

– обрання, скасування або зміна запобіжного заходу 

в  суді;  

– проведення експертизи за ухвалою суду;  

– застосування заходів забезпечення кримінального про-

вадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судо-

вого провадження;  

– обʼєднання і виділення судового провадження;  

– зупинення судового провадження;  

– проведення процесуальних дій у режимі відеоконфе- 

ренції під час судового провадження.  

Незалежно від наявності клопотань суд зобовʼязаний  

розглянути питання доцільності продовження тримання обвину-

ваченого під вартою до спливу двомісячного строку з дня надхо-

дження до суду обвинувального акта, клопотання про застосу-

вання примусових заходів медичного або виховного характеру 

або з дня застосування судом до обвинуваченого запобіжного 

заходу у виді тримання під вартою.  

За наслідками розгляду цього питання суд своєю вмотиво-
ваною ухвалою має одне з таких рішень: 

– скасовує запобіжний захід у виді тримання під вартою;  

– змінює запобіжний захід у виді тримання під вартою;  

– продовжує дію запобіжного заходу у виді тримання під 

вартою на строк, що не може перевищувати двох місяців.  

Копія ухвали вручається обвинуваченому, прокурору 

та  направляється уповноваженій службовій особі до місця 

увʼязнення. 

До спливу продовженого строку суд зобовʼязаний пов- 

торно розглянути питання доцільності продовження тримання 
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обвинуваченого під вартою, якщо судове провадження не завер-

шене до його спливу. 

Під час здійснення судового провадження судом присяж-

них питання про скасування, зміну або продовження застосуван-

ня запобіжного заходу у виді тримання під вартою, вирішує го-

ловуючий. 

Під час судового розгляду можуть виникати питання, які 

для успішного їх вирішення потребують застосування спеціаль-

них знань. У такому разі суд має право під час судового роз- 
гляду за клопотанням сторін кримінального провадження або 
потерпілого за наявності підстав, передбачених ст. 242 КПК, 
а  також своєю ухвалою доручити проведення експертизи  
експертній установі, експерту або експертам незалежно від 
наявності клопотання, якщо: 

– суду надані кілька висновків експертів, які суперечать 

один одному, а допит експертів не дав змоги усунути виявлені 

суперечності; 

– під час судового розгляду виникли підстави, передба-

чені ч. 2 ст. 509 КПК; 

– існують достатні підстави вважати висновок експерта 

(експертів) необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим 

матеріалам справи або викликає інші обґрунтовані сумніви 

в  його правильності. 

Із метою виконання вимоги повноти судового розгляду, 

а  також встановлення нових обставин, які не були відомі під 

час  досудового розслідування, суд має право ухвалити рішення 

про надання тимчасового доступу до речей і документів або 
проведення окремих слідчих (розшукових) дій. 

Під час розгляду клопотання суд враховує причини, через 

які доступ не був здійснений під час досудового розслідування, 

а  також значення обставин, про встановлення або перевірку 

яких просить особа, яка звернулася з ним, можливість їх встано-

влення або перевірки шляхом проведення слідчих (розшукових) 

дій та причини, з яких не були здійснені належні дії для їх вста-

новлення або перевірки на стадії досудового розслідування. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print#n3993
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Матеріали кримінального провадження під час судового 

розгляду можуть обʼєднувати в одне провадження або виділити 

в  окреме провадження за ухвалою суду з тих підстав, що і засто-

совуються під час досудового розслідування. 

Окрім цього, у разі якщо на розгляд місцевого суду надій-

шли матеріали кримінального провадження щодо особи, стосов-

но якої цим судом здійснюється судове провадження, воно пере-

дається складу суду, що його здійснює, для вирішення питання 

про їх обʼєднання. 

Ще одним питанням, яке може вирішуватись із метою  

забезпечення судового розгляду є питання зупинення судового 
розгляду. У разі якщо обвинувачений ухилився від суду або  

захворів на психічну або іншу тяжку тривалу хворобу, яка ви-

ключає його участь у судовому провадженні, суд зупиняє судове 

провадження щодо цього обвинуваченого до його розшуку або 

видужання і  продовжує судове провадження стосовно інших 

обвинувачених, якщо воно здійснюється щодо декількох осіб. 

Розшук обвинуваченого, який ухилився від суду, оголошується 

ухвалою суду, організація виконання якої доручається слідчому, 

прокурору. 

І останнє питання, яке може вирішуватися з метою забез-

печення судового розгляду є питання проведення процесуальних 
дій у режимі відеоконференції під час судового провадження. 

Відеоконференція ‒ це інформаційна технологія, що забез-

печує одночасно двостороннє передання, оброблення, перетво-

рення і візуалізацію інтерактивної інформації на відстань у ре-

жимі реального часу за допомогою апаратно-програмних засобів 

обчислювальної техніки. Взаємодію в режимі відеоконференції 

також називають сеансом відеоконференцзвʼязку. 

Інструкція «Про порядок роботи з технічними засобами 

відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених 

у  режимі відеоконференції, під час судового засідання (кримі- 

нального провадження)» відеоконференцію визначає як телеко-

мунікаційну технологію інтерактивної взаємодії двох або більше 

віддалених учасників судового провадження з можливістю  
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обміну аудіо- та відеоінформацією у реальному масштабі часу 

з  урахуванням керуючих даних
27

. 

Під відеоконференцією у кримінальному провадженні вар-

то розуміти особливу процедуру, що виконується за посеред- 

ництвом телекомунікаційних технологій, в разі якої спілкування 

у вигляді обміну аудіо- і відеоінформацією між віддаленими 

учасниками слідчої дії відбуваються на відстані (дистанційно), 

але в режимі реального часу. 

Відеоконференція у кримінальному судочинстві супрово-

джується її технічним записом. Своєю чергою технічні засоби 

відеозапису становлять сукупність програмно-апаратних засобів 

та приладів, що повинні забезпечувати належне фіксування, збе-

рігання, копіювання (дублювання) і використання інформації, 

яка відображає процес відеоконференції.  

Уважається недоцільним проведення зазначених слідчих 

(розшукових) дій у режимі відеоконференції за участю осіб, що 

мають дефекти мови, зору або слуху. 

Відтак судове провадження може здійснюватися у режи-
мі відеоконференції під час трансляції з іншого приміщення, 
зокрема, яке знаходиться поза межами приміщення суду (дис-
танційне судове провадження), у разі: 

– неможливості безпосередньої участі учасника криміна-

льного провадження в судовому провадженні за станом здоровʼя 

або з інших поважних причин; 

– необхідності забезпечення безпеки осіб; 

– проведення допиту малолітнього або неповнолітнього 

свідка, потерпілого; 

– необхідності вжиття таких заходів для забезпечення 

оперативності судового провадження; 

– наявності інших підстав, визначених судом достатніми. 

                                                           
27 Інструкція про порядок роботи з технічними засобами відеозапису 

ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконфе- 

ренції, під час судового засідання (кримінального провадження): Наказ 

Державної судової адміністрації України від 15.11.2012 р. № 155. URL: 

http://ab.mk.court.gov.ua/sud1401/legislation/on_the_order_of_the_technical_me

ans_of_recording_progress 
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Суд ухвалює рішення про здійснення дистанційного судо-

вого провадження за власною ініціативою або за клопотанням 

сторони або інших учасників кримінального провадження. У разі 

якщо сторона кримінального провадження або потерпілий запе-

речує проти здійснення дистанційного судового провадження, 

суд може ухвалити рішення про його здійснення лише вмотиво-

ваною ухвалою, обґрунтувавши в ній ухвалене рішення. Суд не 

має права ухвалити рішення про здійснення дистанційного судо-

вого провадження, в якому поза межами приміщення суду пере-

буває обвинувачений, якщо він проти цього заперечує. 

Застосовувані в дистанційному судовому провадженні  

технічні засоби і технології мають забезпечувати належну якість 

зображення і звуку, дотримання принципу гласності та відкри- 

тості судового провадження, а також інформаційну безпеку. 

Учасникам кримінального провадження має бути забезпечена 

можливість чути та бачити хід судового провадження, ставити 

запитання і отримувати відповіді, реалізовувати інші надані їм 

процесуальні права та виконувати процесуальні обовʼязки, пе-

редбачені КПК. 

Якщо особа, яка братиме участь у судовому провадженні 

дистанційно, знаходиться у приміщенні, розташованому на тери-

торії, яка перебуває під юрисдикцією суду, або на території міс-

та, в якому розташований суд, судовий розпорядник або секретар 

судового засідання цього суду зобовʼязаний вручити такій особі 

памʼятку про її процесуальні права, перевірити її документи, що 

посвідчують особу, та перебувати поряд з нею до закінчення 

судового засідання. 

Якщо особа, яка братиме участь у судовому провадженні 

дистанційно, знаходиться у приміщенні, розташованому за тери-

торією юрисдикції суду та за територією міста, в якому розташо-

ваний суд, суд своєю ухвалою може доручити суду, на території 

юрисдикції якого перебуває така особа, здійснити дії, передбаче-

ні частиною четвертою цієї статті. Копія ухвали може бути наді-

слана електронною поштою, факсимільним або іншим засобом 

звʼязку. Суд, що отримав доручення, за погодженням з судом, 

що  надав доручення, зобовʼязаний у визначений в ухвалі строк 

організувати виконання зазначеного доручення. 
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Хід і результати процесуальних дій, проведених у режимі 

відеоконференції, фіксуються за допомогою технічних засобів 

відеозапису. 

Особа, якій забезпечується захист, може бути допитана 

в  режимі відеоконференції з такими змінами зовнішності і голо-

су, за яких її неможливо впізнати. 

Дистанційне судове провадження може здійснюватися 

в  судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій під час здій-

снення судового провадження з будь-яких питань, розгляд яких 

віднесено до компетенції суду. 

 

 
18.4. Межі судового розгляду 

 
 

Межі судового розгляду – це процесуальний інститут, 
який визначає порядок розгляду кримінального провадження 
щодо конкретного обвинуваченого та за сформульованим проку-
рором обвинуваченням. 

Визначити межі судового розгляду означає встановити 
обставини, які входять у предмет доказування та на підставі 
цього провести кримінально-правову кваліфікацію дій особи, яка 
обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення. 

Відповідно до ч. 1 ст. 337 КПК судовий розгляд прово-

диться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, 

і  лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обви-

нувального акта.  

Це означає, що суд не може досліджувати обставин кримі-

нального правопорушення стосовно інших осіб, про причетність 

яких може заявити хтось з учасників судового розгляду. Суд 

не  може досліджувати докази і вирішувати питання про винува-

тість осіб щодо яких кримінальне провадження закрито або виді-

лено в окреме провадження. 

Щодо обвинувачення межі судового розгляду обмежені 

тим обвинуваченням, яке сформульоване в обвинувальному акті 
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відповідно до проведеної кримінально-правової кваліфікації дій 

особи. Таке обвинувачення може змінити, висунути додаткове 

обвинувачення, відмовитися від підтримання державного обви-

нувачення, розпочати провадження щодо юридичної особи про-

курор у провадженнях публічного характеру. 

З метою ухвалення справедливого судового рішення та за-

хисту прав людини і її основоположних свобод суд має право 

вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвину-

вальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримі-

нального правопорушення, якщо це покращує становище особи, 

стосовно якої здійснюється кримінальне провадження. 

Підставою зміни обвинувачення під час судового розгляду 

є встановлення нових фактичних обставин кримінального право-

порушення, у вчиненні якого обвинувачується особа. 

У разі, коли прокурор переконаний, що обвинувачення по-

трібно змінити, після погодження відповідних процесуальних 

документів з прокурором вищого рівня (окрім випадку, коли 

обвинувачення представляє Генеральний прокурор України), 

складає обвинувальний акт, у якому формулює змінене обвину-

вачення та викладає обґрунтування прийнятого рішення. Копії 

обвинувального акта надаються обвинуваченому, його захисни-

ку, потерпілому, його представнику та законним представникам, 

а також представнику юридичної особи щодо якої здійснюється 

провадження. Обвинувальний акт долучається до матеріалів 

кримінального провадження. 

Головуючий на судовому засіданні зобовʼязаний розʼяс- 

нити потерпілому його право підтримувати обвинувачення 

у  раніше предʼявленому обсязі, якщо в обвинувальному акті зі 

зміненим обвинуваченням ставиться питання про застосування 

закону України про кримінальну відповідальність, який передба-

чає відповідальність за менш тяжке кримінальне правопорушен-

ня, або про зменшення обсягу обвинувачення. 

Перед тим, як відкласти розгляд не менше ніж на сім днів 

для надання обвинуваченому, його захиснику можливості підго-

туватися до захисту проти нового обвинувачення, головуючий 

розʼяснює обвинуваченому, що він буде захищатися в судовому 

засіданні від нового обвинувачення. 
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Підставами для висунення додаткового обвинувачення є: 

– отримання відомостей про можливе учинення обвину-

ваченим іншого кримінального правопорушення щодо якого 

обвинувачення не висувалось і яке повʼязане з попереднім та їх 

окремий розгляд неможливий; 

– встановлення наявності підстав для застосування кри-

мінально-правових заходів до юридичної особи. 

Прокурор у цьому випадку має скласти відповідне клопо-

тання та виконати дії щодо його погодження із прокурором ви-

щого рівня. У разі задоволення такого клопотання прокурора, 

суд зобовʼязаний відкласти судовий розгляд на строк, необхід-

ний для підготовки до захисту від додаткового обвинувачення 

або підготовки представника юридичної особи, щодо якої здійс-

нюється провадження, до судового розгляду та складання проку-

рором нової підозри, відкриття матеріалів іншій стороні за дода-

тковим обвинуваченням та складання нового обвинувального 

акта прокурором та вручення його копій. 

Судовий розгляд може бути відкладений не більше ніж на 

чотирнадцять днів. Строк відкладення судового розгляду може 

бути продовжений судом за клопотанням сторони захисту або 

представника юридичної особи, щодо якої здійснюється прова-

дження, у разі, якщо обсяг або складність нового обвинувачення 

або провадження щодо юридичної особи вимагають більше часу 

для підготовки до захисту. 

Судове провадження розпочинається з підготовчого судо-

вого засідання. Нове дослідження доказів, які були досліджені 

судом до висунення додаткового обвинувачення може і не здійс-

нюватися, окрім випадку визнання судом такої необхідності. 

Підставою відмови прокурора від підтримання обвину-

вачення є формування у прокурора переконання про те, що 

предʼявлене особі обвинувачення не підтверджується внаслі-

док  судового розгляду. Тобто прокурор може відмовитися від 

підтримання обвинувачення тільки після такої його частини 

як  судовий розгляд, в якій були досліджені докази. Відмова  

прокурора від підтримання обвинувачення може повна або  

часткова. 
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Після того, як прокурор погодить процесуальні документи 

із прокурором вищого рівня, він відмовляється від підтримання 

державного обвинувачення і мотивує відмову у своїй постанові, 

яка долучається до матеріалів кримінального провадження.  

Копія постанови надається обвинуваченому, його захиснику, 

потерпілому, його представнику та законним представникам, 

а  також представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження. 

У разі відмови прокурора від підтримання обвинува- 

чення, потерпілому розʼяснюється його право на підтримання 

обвинувачення в суді та дається час для підготовки до його  

підтримання. 

Коли потерпілий здійснює обвинувачення у разі відмови 

від нього прокурора, вона йменується як приватне обвину- 

вачення та користується усіма повноваженнями сторони об- 

винувачення. 

Якщо прокурор вищого рівня відмовляє у погодженні об-

винувального акта зі зміненим обвинуваченням, клопотання про 

висунення додаткового обвинувачення або початок провадження 

щодо юридичної особи або постанови про відмову від підтри-

мання державного обвинувачення, він усуває від участі в судо-

вому розгляді прокурора, який ініціював таке питання, та самос-

тійно бере участь у ньому як прокурор або доручає участь іншо-

му прокуророві. У такому разі судовий розгляд продовжується 

в  загальному порядку. 

 

 

Контрольні запитання 

 
1. Що таке підсудність? 

2. У чому полягає значення підсудності? 

3. Які види підсудності? 

4. Які встановлені правила визначення підсудності? 

5. Які встановлені строки судового розгляду? 

6. У чому полягає незмінність складу суду? 
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7. У чому полягає безперервність судового розгляду? 

8. Які наслідки неприбуття учасників судового розгляду? 

9. Що таке розпорядок судового засідання? 

10.  Які можуть бути ухвалені рішення, повʼязані зі забез-

печенням судового розгляду? 

11.  Що таке межі судового розгляду, як вони визна- 

чаються? 
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Тема 19 

 

ПІДГОТОВЧЕ 

ПРОВАДЖЕННЯ 
 

 
19.1. Суть, завдання і значення стадії підготовчого про- 

 вадження 
19.2.  Порядок підготовчого судового засідання 
19.3. Вирішення питань, пов' язаних із підготовкою до  

 судового розгляду 
19.4. Закінчення підготовчого провадження і призначення  

 судового розгляду 
 

 

19.1. Суть, завдання і значення стадії 
підготовчого провадження 

 
 

Після закінчення досудового розслідування суд призначає 

підготовче судове засідання. Протягом тривалого часу в теорії 

кримінального процесу дискутували як указана стадія повинна 

бути названа. Прийняття Кримінального процесуального кодексу 

України зумовило суттєву зміну кримінальної процесуальної 

форми, ліквідацію деяких застарілих та запровадження нових 

процедур.  

Так, однією із новел КПК стала поява стадії підготовчого 

провадження, яке було трансформоване зі стадії попереднього 

розгляду справи суддею; остання ж, своєю чергою, виникла на 

основі стадії віддання обвинуваченого до суду. 
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Процесуальна діяльність на стадії підготовчого прова-

дження здійснюється судом із додержанням засад кримінального 

провадження, зокрема верховенства права, законності, рівності 

перед законом і судом, презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини, доступу до правосуддя та обовʼязковості судо-

вих рішень, забезпечення права на захист та на оскарження про-

цесуальних рішень, дій або бездіяльності, а також гласності 

і  відкритості судового провадження та його повного фіксування 

технічними засобами. 

Підготовче провадження є обовʼязковою частиною кримі-

нальної процесуальної діяльності, яку неможливо уникнути. Так, 

ст. 283 КПК передбачає, що досудове розслідування може закін-

читися закриттям кримінального провадження (ст. 284 КПК) або 

складанням обвинувального акта (ст. 291, або складанням клопо-

тання: про звільнення особи від кримінальної відповідальності 

(ст.ст. 285–287 КПК), про застосування примусових заходів ме-

дичного або виховного характеру (ст. 292 КПК). Після затвер-

дження одного із зазначених документів прокурор надсилає його 

для розгляду в підготовче провадження до суду першої інстанції. 

Відтак, якщо на досудовому розслідуванні кримінальне прова-

дження не закривається, а спрямовується у судове провадження, 

воно обовʼязково має пройти підготовче провадження. 

Цей етап судочинства розглядається як самостійна стадія 

кримінального процесу, в якій суд визначає можливість на за-

конних підставах призначити кримінальне провадження до судо-

вого розгляду. На цій стадії перевіряють подані органами досу-

дового розслідування матеріали провадження і, не вирішуючи 

наперед питання про винуватість обвинуваченого, зʼясовують 

наявність або відсутність достатніх фактичних і юридичних під-

став для розгляду справи в судовому засіданні, а також вирішу-

ють інші питання, повʼязані з підготовкою справи до судового 

розгляду. 

Достатніми підставами для судового розгляду справи є:  

− всебічне, повне і неупереджене дослідження органами 

досудового розслідування обставин, які підлягають доказуванню 

у певному кримінальному провадженні; 
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− наявність доказів, які підтверджують дослідження цих 

обставин і переконують суд під час підготовчого провадження, 

що підтвердження цих доказів на судовому засіданні зумовить 

винесення обвинувального вироку; 

− додержання працівниками оперативних підрозділів, ор-

ганами досудового розслідування, прокурором норм криміналь-

ного процесуального законодавства, вимог загальних завдань 

кримінального судочинства щодо охорони прав, свобод та за-

конних інтересів учасників кримінального провадження; 

− відсутність підстав для закриття кримінального прова-

дження (п. п. 4–8 ч. 1 і ч. 2 ст. 284 КПК). 

На цій стадії не робиться остаточна оцінка доказів із  

погляду їх належності та допустимості, не вирішується наперед 

питання про доведеність обвинувачення і винуватість обвинува-

ченого. Це робить суд або суддя одноособово при постановленні 

вироку на підставі дослідження всіх обставин кримінального 

провадження на судовому засіданні, оскільки згідно зі ст. 17 

КПК особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального 

правопорушення і не може бути піддана кримінальному пока-

ранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому 

КПК, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав 

законної сили. 

Отже, підготовче провадження – це стадія кримінально-
го процесу, на якій суддя одноособово за участю прокурора та 
інших учасників кримінального провадження (обвинуваченого, 
захисника, потерпілого, його представника та законного пред-
ставника, цивільного позивача, його представника та законного 
представника, цивільного відповідача та його представника, 
представника юридичної особи, щодо якої здійснюється прова-
дження) здійснює процесуальну діяльність спрямовану на пере-
вірку повноти і правильності проведеного досудового розсліду-
вання і вирішує питання про можливість розгляду матеріалів 
кримінального провадження по суті у судовому засіданні.  

Підготовче провадження як окрема стадія кримінального 

провадження має свої власні завдання, що випливають із загаль-

них завдань кримінального провадження, визначених у ст. 2 
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КПК, та забезпечують досягнення мети кримінального процесу 

і  реалізацію його призначення. Невиконання цих завдань пере-

шкоджає подальшому просуванню кримінального провадження.  

У науковій літературі поширеною є думка про те, що на 

цій стадії вирішується дві групи завдань:  

− щодо перевірки процесуальних підстав для призначен-

ня судового розгляду; 

− щодо підготовки до розгляду матеріалів кримінального 

провадження в судовому засіданні. 

Завдання підготовчого провадження визначають також 

як процесуальне та організаційне забезпечення проведення судо-
вого розгляду, або ж як визначення основних напрямів подальшої 
процесуальної діяльності суду та інших учасників кримінального 
провадження. 

Серед основних завдань підготовчого провадження, як 

стадії кримінального провадження, виділяють:  

− перевірку наявності процесуальних підстав для затвер-

дження угоди про визнання винуватості або про примирення; 

− перевірку наявності підстав для закриття провадження; 

− перевірку відповідності вимогам кримінального проце-

суального закону обвинувального акта, клопотання про застосу-

вання примусових заходів медичного або виховного характеру; 

− перевірку дотримання правил визначення підсудності 

кримінального провадження; 

− підготовку умов для успішного проведення судового 

розгляду. 

Висока вимога суду до якості матеріалів досудового розс-

лідування є важливою умовою забезпечення всебічного, повного 

і неупередженого дослідження обставин справи на судовому 

засіданні. 

Верховний Суд України неодноразово наголошував на то-

му, що розгляд справи без призначення справи до судового розг-

ляду – це суттєве порушення вимог кримінального процесуально-

го закону і є підставою для скасування винесених судових рішень, 

маючи на увазі не тільки фактичну відсутність у справі постанови 

судді або ухвали суду про призначення справи до суду. 
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Особливість стадії полягає в тому, що відповідно до ста-

дії досудового розслідування вона є контролюючою, а відповід-

но до майбутнього судового розгляду – підготовчою. 

Значення стадії можна сформулювати у таких позиціях: 

− вона є своєрідним процесуальним фільтром – не пропу-

скає до судового розгляду матеріали кримінального проваджен-

ня, які розслідували неповно або з порушенням кримінального 

процесуального законодавства; 

− визначає межі майбутнього судового розгляду (судити 

обвинуваченого можна тільки за тим обвинуваченням, яке йому 

предʼявлено); 

− забезпечує підготовку всіх необхідних умов для пра- 

вильної організації та успішного проведення судового засідання. 

Окрім того, процесуальні дії, які відбуваються під час під-

готовчого провадження, дають змогу забезпечити оперативність 

правосуддя, не доводячи до стадії судового розгляду ті криміна-

льні провадження, які потребують закриття у встановлених зако-

ном випадках; забезпечити дотримання розумних строків кримі-

нального провадження, а також повноти та неупередженості 

судового розгляду через належну підготовку до нього; забезпе-

чити реалізацію низки прав та законних інтересів учасників кри-

мінального провадження.  

Також про важливість цієї стадії наголошено у вимогах, 

встановлених щодо її проведення: фіксуванням ходу підго- 

товчого судового засідання за допомогою технічних засобів; 

обовʼязковим викликом та участю у провадженні сторін, мож- 

ливістю ініціювати під час засідання у передбачених законом 

випадках особливі порядки диференціації кримінальної про- 

цесуальної форми, зокрема, розгляд провадження судом  

присяжних. 

Призначенням діяльності судів на стадії підготовчого про-

вадження є те, що вони повинні викоренити з практики випадки 

неуважного, механічного підходу до вирішення питань, повʼя- 

заних з відданням обвинуваченого до суду і призначенням спра-

ви до розгляду в судовому засіданні та забезпечити безумовне 

виконання вимог процесуального законодавства. 
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19.2. Порядок підготовчого 
судового засідання 

 
 

Підготовче провадження є важливою стадією перед судо-

вим провадженням у суді першої інстанції, в якому суд зо-

бовʼязаний перевірити матеріали кримінального провадження, 

зʼясувати достатність фактичних та юридичних підстав для  

ухвалення судових рішень, передбачених ч. 3 ст. 314 КПК, вирі-

шити питання, повʼязані з підготовкою кримінального прова-

дження до судового розгляду, зокрема визначити дату, час та 

місце судового розгляду, форму проведення судового засідання, 

склад суду тощо. Усі питання, повʼязані з проведенням підготов-

чого провадження, залежно від особливостей порядку судового 

провадження згідно зі ст. 31 КПК вирішуються суддею одноосо-

бово або відповідно до чч. 2, 3, 9 цієї ж статті колегіально (за 

винятком кримінального провадження щодо застосування при-

мусових заходів медичного характеру – судовий розгляд клопо-

тання про застосування таких заходів згідно зі ст. 512 КПК здій-

снюється суддею лише одноособово). Визначення судді (колегії 

суддів), відповідно до ст. 35 КПК, здійснюється автоматизова-

ною системою документообігу суду під час реєстрації відповід-

них матеріалів кримінального провадження з обовʼязковим ура-

хуванням положень ст.ст. 75, 76 КПК (обставин, що виключають 

участь судді в кримінальному провадженні). 

Відповідно до ст. 314 КПК після отримання обвинуваль-

ного акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру або клопотання про звіль-

нення від кримінальної відповідальності суд не пізніше п'яти 
днів з дня його надходження призначає підготовче судове засі-
дання, в яке викликає учасників судового провадження. Про день, 

час і місце проведення підготовчого судового засідання сторони 

та інші учасники судового провадження, перелік яких наведено 

у  ч. 2 ст. 314 КПК, за розпорядженням головуючого пові- 

домляються секретарем судового засідання. Повідомлення про 
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виклик до суду надсилаються поштою, факсом, телеграфом,  

телефонограмою або іншими засобами звʼязку не пізніше ніж 
за  п' ять днів до дати призначення підготовчого судового  
засідання, що має забезпечити своєчасність отримання повідом-

лень та право сторін на участь. Зауважимо, що відповідно до 

ст.  134 КПК суд проводить судовий виклик лише тих учасників 

кримінального провадження, участь яких у судовому прова-

дженні є обовʼязковою. Повідомлення учасників кримінального 

провадження згідно з ч. 2 ст. 111 КПК здійснюється у разі, якщо 

участь цих осіб у процесуальних діях не є обовʼязковою.  

Також варто зазначити, що в повідомленні, окрім іншого, 

має міститися вказівка про необовʼязковість їх участі в прове-

денні процесуальної дії або ухваленні рішення. 

Після виконання необхідних процедур, а саме: відкриття 

судового засідання, повідомлення про повне фіксування судово-

го розгляду технічними засобами, оголошення складу суду 

і  розʼяснення права відводу, повідомлення особам, які беруть 

участь у судовому засіданні, про права і обовʼязки (виконання 

вимог, передбачених ст.ст. 342–345 КПК), головуючий з' ясовує 
в  учасників судового провадження їх думку щодо можливості 
призначення судового розгляду. 

У підготовчому судовому засіданні суд має право прий- 

няти такі рішення: 

− затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди 
та повернути кримінальне провадження прокурору для продов-
ження досудового розслідування у порядку, передбаченому 
ст.ст. 468–475 КПК (кримінальне провадження на підставі 
угод). Угода про визнання винуватості або про примирення  

потерпілого з обвинуваченим направляється до суду з метою 

вирішення питання про її затвердження та ухвалення вироку. 

Завданням стадії підготовчого провадження в цьому разі є вста-

новлення наявності підстав та відсутності перешкод для за- 

твердження угоди та ухвалення вироку. Повноваження суду по-

лягають у перевірці угоди на відповідність вимогам закону 

(ст.ст. 472, 473 КПК); встановленні факту добровільності укла-

дення угоди та розуміння обвинуваченим своїх прав та наслідків 
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її підписання (ст. 474 КПК) і вирішення указаного питання від-

повідно до вимог КК України. У разі необхідності (якщо суд має 

сумніви щодо відповідності угоди вимогам закону) затвердження 

угоди може бути перенесено на іншу дату. Якщо суд переко- 

нається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, 

яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру 

покарання. У протилежному випадку суд постановляє ухвалу 

про відмову в затвердженні угоди та повертає кримінальне про-

вадження прокурору для продовження досудового розслідування 

або продовжує судове провадження; 

− закрити провадження у разі встановлення підстав, пе-
редбачених п. п. 4–8 ч. 1 або ч. 2 ст. 284 КПК: набрав чинності 

закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, 

вчинене особою; помер підозрюваний, обвинувачений, окрім 

випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації поме-

рлого; існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав 

законної сили, або постановлена ухвала суду про закриття кри-

мінального провадження по тому самому обвинуваченню; поте-

рпілий, а у випадках, передбачених КПК, його представник від-

мовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у фо-

рмі приватного обвинувачення; стосовно кримінального право-

порушення щодо якого не отримано згоди держави, яка видала 

особу. Окрім цього, кримінальне провадження закривається  

судом: у звʼязку зі звільненням особи від кримінальної відпові-

дальності; якщо прокурор відмовився від підтримання обвинува-

чення, за винятком випадків, передбачених КПК; досягнуто по-

датковий компроміс у справах про кримінальні правопорушення, 

передбачені ст. 212 КК України, відповідно до підрозділу 9
2
 Роз-

ділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України. 

Наявність інших підстав (відсутність події або складу 

кримінального правопорушення тощо) має бути доведена під час 

судового розгляду, за результатами якого може бути постанов-

лено виправдувальний вирок. 

Закінчення кримінального провадження на цій стадії  

можливе й у разі постановлення судом ухвали про закриття кри-

мінального провадження за визначеними законом підставами, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17/paran512#n512
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B2-17/paran517#n517
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1447#n1447
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran12247#n12247
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran12247#n12247
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зокрема й у випадках наявності підстав для звільнення особи від 

кримінальної відповідальності (п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК). Клопотан-

ня про звільнення особи від кримінальної відповідальності про-

курор надсилає до суду з метою вирішення цього питання по 

суті. Завданням стадії підготовчого провадження під час надхо-

дження цього документа є встановлення судом підстав для звіль-

нення особи від кримінальної відповідальності. Повноваження 

суду полягають у перевірці обґрунтованості клопотання про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності і вирішення 

зазначеного питання відповідно до вимог КК України.  

У разі встановлення судом необґрунтованості клопотання 

про звільнення особи від кримінальної відповідальності або ж 

коли обвинувачений заперечує проти цього, суд своєю ухвалою 

відмовляє у його задоволенні та повертає клопотання прокурору 

для продовження розслідування, якщо підстави для такого звіль-

нення встановлено на стадії досудового розслідування, або приз-

начає судовий розгляд для проведення судового провадження 

в  загальному порядку, якщо таке клопотання надійшло після 

направлення обвинувального акта до суду (ч. 4 ст. 288 КПК); 

− повернути обвинувальний акт, клопотання про засто-
сування примусових заходів медичного або виховного характеру 
прокурору, якщо вони не відповідають вимогам КПК. Вимоги 

до  обвинувального акта визначені у ст. 291 КПК, а до клопотань 

про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру також і у ст. 292 КПК, тому недодержання цих поло-

жень закону буде становити невідповідність вимогам КПК, 

що  є  підставою для повернення судом зазначених документів 

прокурору (п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК). 

Згідно зі ст. 291 КПК обвинувальний акт складається слід-

чим, після чого затверджується прокурором. Обвинувальний 

акт  може бути складений прокурором, зокрема якщо він не по-

годиться з обвинувальним актом, що був складений слідчим. 
Насамперед на стадії підготовчого провадження суд зобовʼя- 

заний перевірити відповідність обвинувального акта, клопотання 

про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру, які надійшли від прокурора, вимогам КПК: зокрема, 
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якщо ці документи містять положення, що суперечать одне од-

ному; у документах наведено недопустиму натуралізацію опису 

злочину; вони не підписані слідчим (окрім випадків, коли проку-

рор склав їх самостійно) або не затверджені прокурором; до них 

не долучено передбачені законом додатки.  

Про повернення матеріалів кримінального провадження 

(обвинувального акта, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру) прокурору суд пос-

тановляє відповідну ухвалу. Такою ухвалою суд зобовʼязує про-

курора усунути виявлені недоліки протягом визначеного ним 

розумного строку, який має бути достатнім для виправлення 

допущених недоліків. Ухвала негайно направляється прокурору 

для усунення зазначених у ній недоліків обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру або для долучення необхідних додатків. 

У  разі цього прокурор, слідчий не повинні проводити слідчі 

(розшукові) дії і збирати докази у даному кримінальному прова-

дженні, а лише виправити зазначені в ухвалі суду недоліки  

і повторно направити обвинувальний акт (клопотання про засто-

сування примусових заходів медичного або виховного характе-

ру) до суду або ж закрити кримінальне провадження. Докази, 

отримані під час проведення процесуальних дій, не визначених 

в  ухвалі про повернення зазначених матеріалів кримінального 

провадження, згідно з ч. 8 ст. 223 КПК є недопустимими; 

− направити обвинувальний акт, клопотання про засто-
сування примусових заходів медичного або виховного характеру 
до відповідного суду для визначення підсудності у випадку вста-
новлення непідсудності кримінального провадження. Обвинува-

льний акт, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру прокурор надсилає до суду 

з  метою призначення судом судового розгляду. В такому разі 

завданням цієї стадії є встановлення підстав для призна- 

чення судового розгляду та здійснення організаційно-підготов- 

чих дій для його призначення. Повноваження суду полягають 

у  перевірці матеріалів на відповідність закону, встановленні 

підсудності матеріалів суду, на розгляд якого вони надійшли, 
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а  також у діях, повʼязаних із підготовкою судового розгляду 

(ст.ст. 315, 317 КПК); 

− призначити судовий розгляд на підставі обвинуваль- 
ного акта, клопотання про застосування примусових заходів  
медичного або виховного характеру. 

Ухвала про повернення обвинувального акта, клопотання 

про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру може бути оскаржена в апеляційному порядку. 

Відтак залежно від процедури розгляду та рішень, що  

ухвалюються за його результатами, підготовче провадження має 
такі диференційовані форми: провадження на підставі угод 

(Гл.  35 Розділу 6 КПК); провадження зі закриття кримінального 

провадження зі звільненням особи від кримінальної відповідаль-

ності (п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК); провадження зі закриття криміналь-

ного провадження з процесуальних (нейтральних) підстав 

(п.п.  4–8 ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 284 КПК); провадження з перевірки 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру стосовно їх дотри-

мання вимог КПК (п. 3 ч. 3 ст. 315 КПК); провадження щодо 

перевірки обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру стосов-

но їх дотримання правил підсудності (п. 4 ч. 3 ст. 314 КПК); про-

вадження щодо призначення на основі обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного 

або  виховного характеру кримінального провадження до судо-

вого розгляду (п. 5 ч. 3 ст. 314 КПК). 

Ухвалення рішення про зупинення кримінального прова-

дження на стадії підготовчого провадження не передбачено. Про 

можливість його прийняття вказується в Листі Вищого спеціалі-

зованого суду України «Про порядок здійснення підготовчого 

провадження відповідно до Кримінального процесуального ко-

дексу України» від 3 жовтня 2012 року № 223-140/0/4-12. Так, 

згідно зі ст. 335 КПК суд вправі зупинити підготовче прова-

дження, якщо обвинувачений ухилився від явки до суду або за-

хворів на психічну або іншу тяжку тривалу хворобу, яка виклю-

чає його участь у судовому провадженні, до його розшуку або 
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видужання. Якщо обвинувачених декілька – суд зупиняє підго-

товче провадження лише щодо такого обвинуваченого і продов-

жує підготовче провадження стосовно інших обвинувачених. 

Розшук обвинуваченого, який ухилився від явки до суду, оголо-

шується ухвалою суду, організація виконання якої доручається 

слідчому та/або прокурору. 

 

 
19.3. Вирішення питань, 

повʼязаних із підготовкою 
до судового розгляду 

 
 

Згідно зі ст. 315 КПК у разі якщо під час підготовчого су-

дового засідання не буде встановлено підстав для ухвалення 

рішень, передбачених п. п. 1–4 ч. 3 ст. 314 КПК, суд переходить 

до вирішення питань, повʼязаних із підготовкою до судового 

розгляду, зокрема: 

− визначає дату та місце проведення судового розгляду. 
У разі цього необхідно враховувати складність кримінального 

провадження, обсяг необхідних підготовчих дій для його прове-

дення, можливості вирішення клопотань, заявлених учасникам 

судового провадження; 

− з' ясовує, у відкритому або закритому судовому засі-
данні чи необхідно здійснювати судовий розгляд. Так, відповідно 

до ст. 27 КПК кримінальне провадження в судах усіх інстанцій 

здійснюється відкрито. Слідчий суддя, суд може прийняти рі-

шення про здійснення кримінального провадження у закритому 

судовому засіданні впродовж усього судового провадження або 

його окремої частини лише у випадках: а) якщо обвинуваченим 

є  неповнолітній; б) розгляду справи про злочин проти статевої 

свободи та статевої недоторканості особи; в) необхідності запо-

бігти розголошенню відомостей про особисте та сімейне життя 

або обставин, які принижують гідність особи; г) якщо здійснення 

провадження у відкритому судовому засіданні може призвести 
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до розголошення таємниці, що охороняється законом; ґ) необ-

хідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримі- 

нальному провадженні. На судовому розгляді в закритому судо-

вому засіданні можуть бути присутні лише сторони та інші учас-

ники кримінального провадження. Порядок розгляду криміналь-

ного провадження (здійснення кримінального провадження 

у  відкритому або закритому судовому засіданні) може бути  

змінено ухвалою суду під час судового провадження за клопо-

танням однієї зі сторін; 

− з' ясовує питання про склад осіб, які братимуть участь 
у судовому розгляді. Суд, враховуючи матеріали кримінального 

провадження, та беручи до уваги клопотання, заявлені учасни-

ками кримінального провадження (наприклад, про визнання ци-

вільним позивачем), особу обвинуваченого, визначає коло учас-

ників судового провадження і за необхідності залучає відповід-

ного перекладача (сурдоперекладача); 

− розглядає клопотання учасників судового провадження 
про: а) здійснення судового виклику певних осіб до суду для 

допиту. Це можуть бути свідки обвинувачення та захисту. Також 

відповідно до ч. 7 ст. 101 КПК для допиту під час судового роз- 

гляду може бути викликаний експерт за клопотанням однієї зі 

сторін або ж судом за власною ініціативою (ч. 1 ст. 356 КПК) 

для  розʼяснення або доповнення ним свого висновку. Окрім 

того, для допиту малолітнього або неповнолітнього (на розсуд 

суду) свідка або потерпілого відповідно до ч. 1 ст. 354 КПК ви-

кликаються законний представник, педагог або психолог, а за 

необхідності – лікар. Для допиту неповнолітнього обвинувачено-

го, який не досяг шістнадцятирічного віку або якщо його визна-

но розумово відсталим, згідно з ч. 1 ст. 491 КПК за рішенням 

суду або за клопотанням захисника викликаються законний 

представник, педагог або психолог, а в разі необхідності – лікар; 

б) витребування певних речей або документів. Якщо у сторін при 

отриманні певних речей або матеріалів (доказів) виникають тру-

днощі, суд, призначаючи справу до судового розгляду під час 

підготовчого судового засідання, у разі задоволення клопотань 

про дослідження цих речей або матеріалів, повинен сприяти 
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учасникам судового провадження в їх витребуванні шляхом на-

дання відповідних запитів, судових доручень. 

Варто мати на увазі, що відхилення судом клопотань учас-

ників судового провадження про допит певних осіб, дослідження 

доказів або учинення інших процесуальних дій на підтвердження 

або спростування обставин, зʼясування яких могло мати суттєве 

значення для ухвалення законного, обґрунтованого та справед-

ливого судового рішення, згідно з вимогами п. 1 ч. 1 ст. 410 КПК 

визнається неповнотою судового розгляду та є підставою для 

скасування або зміни судового рішення при розгляді справи 

в  суді апеляційної інстанції; 

− учиняє інші дії, необхідні для підготовки до судового 
розгляду. До їх переліку треба віднести: а) забезпечення участі 

захисника для здійснення захисту за призначенням у випадках та 

в порядку, передбаченому ст. 49 КПК. Про залучення захисника 

для здійснення захисту за призначенням суд постановляє ухвалу; 

б) визнання особи законним представником обвинуваченого, 

потерпілого, цивільного позивача або представником потерпіло-

го, цивільного позивача і відповідача, якщо рішення про це не 

було прийнято під час досудового розслідування; в) визнання 

потерпілого цивільним позивачем, якщо позов останнім не був 

заявлений під час досудового розслідування. Також суд за кло-

потанням цивільного позивача для забезпечення цивільного по-

зову до набрання судовим рішенням законної сили може відпо-

відно до ч. 2 ст. 170 КПК вирішити питання про накладення 

арешту на майно, якщо таких заходів не було вжито раніше. Про 

задоволення клопотання суд у порядку, визначеному ст.ст. 172, 

173 КПК, постановляє ухвалу. В такому ж порядку розглядається 

клопотання прокурора про накладення арешту на майно з метою 

забезпечення можливої конфіскації майна; г) у разі подання кло-

потання обвинуваченим у вчиненні злочину, за який передбачене 

покарання у виді довічного позбавлення волі, про розгляд кримі-

нального провадження стосовно нього судом присяжних, суд 

постановляє ухвалу про призначення судового розгляду судом 

присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяж-

них; ґ) формування списку осіб, які підлягають виклику в судове 

засідання. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran766#n766
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Під час підготовчого судового засідання суд за клопотан-

ням учасників судового провадження має право обрати, змінити 

чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, 

зокрема запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого. У разі 

надходження від учасників судового провадження клопотань про 

обрання, зміну або скасування заходів забезпечення криміналь-

ного провадження, перелік яких визначено ч. 2 ст. 131 КПК, суд 

розглядає їх відповідно до правил, передбачених ст.ст. 131–213 

КПК, з урахуванням положень п. п. 3, 4 ст. 5 Конвенції про за-

хист прав людини і основоположних свобод та практики Євро-

пейського суду з прав людини. У разі розгляду таких клопотань 

суд додержується правил, передбачених Розділом ІІ КПК (Захо-

ди забезпечення кримінального провадження). За відсутності 

зазначених клопотань сторін кримінального провадження засто-

сування заходів забезпечення кримінального провадження, обра-

них під час досудового розслідування, вважається продовженим.  

 

 

19.4. Закінчення підготовчого провадження 
і призначення судового розгляду 

 
 

Згідно зі ст. 316 КПК після завершення підготовки до су-

дового розгляду суд постановляє ухвалу про призначення судо-

вого розгляду. 

Судовий розгляд має бути призначений не пізніше деся-

ти днів після постановлення ухвали про його призначення. 

В ухвалі про призначення судового розгляду зазначається: 

− у вступній частині – дата і місце її постановлення, на-

йменування суду, прізвища та ініціали судді (суддів), секретаря 

судового засідання та інших учасників судового провадження, 

найменування (номер) кримінального провадження, від кого 

і коли надійшов обвинувальний акт, клопотання про застосуван-

ня примусових заходів медичного або виховного характеру або 

клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B1-17/paran4#n4
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правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазна-

ченням статті (частини статті) закону України про кримінальну 

відповідальність, запобіжний захід, застосований до обвинуваче-

ного (вид, та дата його обрання), інші заходи забезпечення кри-

мінального провадження, дата ухвалення рішення про призна-

чення підготовчого судового засідання; 

− у мотивувальній частині – короткий зміст результатів 

проведення підготовчого судового засідання, зокрема щодо від-

сутності перешкод призначення судового розгляду (підстави 

для  ухвалення рішення, передбаченого п. п. 1–4 ч. 3 ст. 314 

КПК  відсутні), узагальнений виклад позицій учасників судового 

провадження щодо можливості його призначення, заявлених 

під  час підготовчого судового засідання клопотань та результа-

тів їх розгляду, визначення порядку судового розгляду (відкрита 

або закрита форма засідання), мотиви, на яких ґрунтувався суд 

під час постановлення ухвали, і положення закону, якими він 

керувався; 

− у резолютивній частині – рішення про призначення  

судового розгляду, дата, час та місце його проведення, склад 

суду (проведення судового розгляду кримінального провадження 

суддею одноособово, колегіально або судом присяжних), який 

здійснюватиме судовий розгляд, у відкритому або закритому 

судовому засідання він здійснюватиметься; про виклик у судове 

засідання осіб, які братимуть участь у судовому розгляді. Копія 

такої ухвали надсилається учасникам судового провадження 

не  пізніше ніж за пʼять днів до початку судового розгляду. 

Після призначення судового розгляду головуючий надає 

розпорядження секретарю судового засідання про виклик (пові-

домлення) учасників судового провадження та інших осіб, пере-

лічених в ухвалі. Письмовий виклик має бути вручено не пізніше 

ніж за пʼять днів до дати судового засідання. У цей же строк 

здійснюється виклик учасників судового провадження та інших 

осіб, які мають бути присутніми під час судового розгляду, через 

вручення їм повістки про виклик (повідомлення), надіслання 

її  поштою, електронною поштою або факсимільним звʼязком, 

здійснення виклику по телефону або телеграмою у порядку, ви-

значеному ст.ст. 135–139 КПК. 
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Судовий розгляд призначається в термін, що не перевищує 

десяти днів з дня постановлення ухвали про його призначення. 

Якщо десятий день припадає на вихідний, святковий або інший 

неробочий день, засідання призначається на перший робочий 

день після десятого. 

Відповідно до ст. 317 КПК, документи, інші матеріали, на-

дані суду під час судового провадження його учасниками, судові 

рішення та інші документи і матеріали, що мають значення для 

цього кримінального провадження, долучаються до обвинуваль-

ного акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення 

від кримінальної відповідальності і є матеріалами кримінального 

провадження (кримінальною справою). 

Варто зауважити, що письмові документи, заразом пере-

лік, який наведено у ст. 99 КПК, а також інші матеріали, надані 

суду учасниками підготовчого судового засідання під час його 

проведення, а також отримані (витребувані судом) за результа-

тами виконання необхідних дій під час підготовки кримінально-

го провадження до судового розгляду, що мають значення для 

його розгляду, долучаються до обвинувального акта, клопотання 

про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відпові-

дальності. 

У разі подання письмового клопотання учасниками судо-

вого провадження щодо ознайомлення з матеріалами криміналь-

ного провадження (кримінальною справою) після призначення 

його до судового розгляду, головуючий повинен забезпечити 

можливість ознайомитися з ними. 

Після призначення справи до судового розгляду головую-

чий повинен забезпечити учасникам судового провадження  

можливість ознайомитися з матеріалами кримінального прова-

дження, якщо вони заявлять про це клопотання. Під час ознайо-

млення учасники судового провадження мають право робити 

з  матеріалів необхідні виписки та копії. 

Матеріали про застосування заходів безпеки стосовно 

осіб,  які беруть участь у кримінальному судочинстві, для озна-

йомлення не надаються. 
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Контрольні запитання 

 
1. Дайте визначення поняття та змісту стадії підготовчого 

провадження.  

2. Назвіть учасників, процедуру, рішення, які приймають-

ся під час підготовчого судового засідання. 

3. Які питання вирішуються під час підготовчого судово-

го засідання у звʼязку з підготовкою до судового розгляду? 

4. Які підстави і порядок повернення обвинувального акта 

прокурору? 

5. Які підстави і порядок обрання, зміни і скасування за-

побіжного заходу під час підготовчого судового провадження? 

6. Назвіть права й обовʼязки обвинуваченого у підготов-

чому судовому провадженні. 

7. Який порядок закінчення підготовчого провадження 

і  призначення судового розгляду? 

8. Який порядок оскарження рішень, ухвалених під час 

підготовчого судового провадження? 
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Тема 20 

 

КРИМІНАЛЬНЕ 

ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ 
ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ 

 
 

20.1. Поняття, суть і значення стадії розгляду справи в суді  
 першої інстанції 

20.2. Процедура судового розгляду в суді першої інстанції 
20.3. Рішення суду першої інстанції 

 

 
20.1. Поняття, суть і значення 

стадії розгляду справи в суді 
першої інстанції 

 
 

Судовий розгляд є головною складовою реалізації право-

суддя у кримінальному провадженні. Підставами для такого  

твердження є те, що визнання особи винною у вчиненні криміна-

льного правопорушення належить до виключної компетенції 

суду і тільки суд може визначити їй покарання. Важливою ком-

понентою визнання рішень суду є їх справедливість. Право на 

справедливий суд – одне з основоположних прав людини. Його 

реалізацію покликане забезпечити кримінальне процесуальне 

законодавство та його належна правозастосовна практика. Саме 

під час судового розгляду сторони кримінального провадження, 

постаючи перед судом у рівнозначних процесуальних статусах 

на засадах змагальності, користуючись на власний розсуд своїми 
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процесуальними правами, та виконуючи визначені кримінальним 

процесуальним законом обовʼязки, мають можливість у закон-

ний спосіб довести перед судом і в результаті перед суспільст-

вом винність або невинуватість особи у вчиненні кримінального 

правопорушення, добитися визначення відповідного до тяжкості 

вчиненого кримінального правопорушення та особистості обви-

нуваченого різновиду та міри покарання, компенсувати спричи-

нені збитки тощо.  

Розгляд справи в суді першої інстанції є однією зі стадій 

кримінального процесу, яку заведено називати центральною. 

Попередні стадії – досудове розслідування, підготовче прова-

дження – це стадії, коли відбувається збір матеріалів, підготовка 

судового розгляду. Саме внаслідок судового розгляду вирішу-

ються здебільшого кримінальні провадження. 

В умовах гласності суд досліджує докази за участю проку-

рора, обвинуваченого, його захисника та представників, а також 

потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх 

представників й інших учасників. 

Судовий розгляд у суді першої інстанції має забезпечити 

швидке, повне та неупереджене дослідження обставин учинення 

кримінального правопорушення. Тільки внаслідок судового роз-

гляду суд може визнати особу винуватою у вчиненні криміналь-

ного правопорушення і призначити їй покарання. Судовий роз- 

гляд завершується постановлянням вироку від імені держави. 

Судовий розгляд, який відбувається на відкритих судових засі-

даннях, окрім цього, має виховне значення.  

Усі наступні за судовим розглядом стадії мають завдання 

перевірити законність і обґрунтованість вироку, його виконання. 

Під час розгляду справи у вищих судах діє правило, яке заборо-

няє «поворот до гіршого», тобто не допускається ухвалення рі-

шення, що погіршує становище підсудного (засудженого), без 

нового судового розгляду. У всіх випадках скасування вироку, 

окрім закриття кримінального провадження, питання про ви-

знання обвинуваченого винуватим і про призначення йому пока-

рання можна вирішити тільки способом проведення нового су-

дового розгляду щодо певної справи. 
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Відтак судовий розгляд представляє собою стадію кримі-

нального провадження, в якій суд першої інстанції в умовах  

змагального процесу проводить дослідження доказів за участю 

сторін, вирішує в межах його повноважень завдання криміналь-

ного провадження, визначені у ст. 2 КПК. 

Предмет судового розгляду в кримінальному провадженні 

традиційно розкривається як правовий спір, головною в якому є 

держава як сторона обвинувачення та обвинуваченого, стосовно 

винності або невинності останнього у вчиненні інкримінованого 

йому кримінального правопорушення та обсягу відшкодування 

спричиненої моральної та матеріальної шкоди.  

Судовий розгляд відбувається на судовому засіданні суду 
першої інстанції і складається з п'яти взаємопов'язаних і послі-
довно змінюючих одна одну частин:  

– підготовчої частини судового засідання; 

– судового розгляду (судового слідства); 

– судових дебатів; 

– останнього слова обвинуваченого; 

– постановлення і проголошення вироку. 

Кожна частина судового розгляду має свій зміст і призна-

чення, кожній притаманні певні кримінальні процесуальні 

дії,  послідовність проведення яких створює необхідні умови 

для  постановлення судом законного обґрунтованого і справед-

ливого вироку. 

 
 

20.2. Процедура судового розгляду 
в суді першої інстанції 

 
 

Аналіз ст.ст. 342–368 КПК процедури судового розгляду в 

суді першої інстанції дає змогу розділити його на підготовчу 

частину, судове слідство, судові дебати, останнє слово обвину-

ваченого, постановлення й проголошення вироку. 

Підготовча частина судового засідання. Судовий  

розгляд розпочинається із відкриття судового засідання, яке  
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відбувається у призначений для судового розгляду час. Голо- 

вуючий відкриває судове засідання і оголошує про розгляд  

відповідного кримінального провадження. Секретар судового 

засідання доповідає суду, хто з учасників судового провадження, 

викликаних і повідомлених осіб прибув у судове засідання, вста-

новлює їх особи, перевіряє повноваження захисників і представ-

ників, зʼясовує, чи вручено судові виклики та повідомлення 

тим,  хто не прибув, і повідомляє причини їх неприбуття, якщо 

вони відомі. 

У разі неявки когось із учасників судового розгляду суд 

вирішує питання про можливість продовження судового розгля-

ду, інакше судовий розгляд відкладається із застосуванням по-

ложень щодо наслідків неявки учасників судового розгляду. 

Далі секретар судового засідання повідомляє про здійс-

нення повного фіксування судового розгляду, а також про умови 

фіксування судового засідання. Після виконання цих дій голо-

вуючий оголошує склад суду, прізвище запасного судді, якщо 

він призначений, прізвища прокурора, потерпілого, цивільного 

позивача, обвинуваченого, захисника, цивільного відповідача, 

представників і законних представників, перекладача, експерта, 

спеціаліста, секретаря судового засідання, розʼяснює учасникам 

судового провадження право відводу і зʼясовує, чи заявляють 

вони будь-кому відвід. 

Питання про відвід когось із учасників судового розгляду 

вирішується судом згідно зі ст.ст. 75–81 КПК у підготовчій час-

тині судового розгляду. Якщо відвід заявлений комусь зі складу 

суду, то розгляд справи відкладається до вирішення цього пи-

тання і в разі задоволення такого відводу застосовуються поло-

ження ч. 3 ст. 35 КПК. 

Наступною дією, яка має бути проведена в підготовчій ча-

стині є те, що судовий розпорядник має роздати особам, які бе-

руть участь у судовому розгляді, памʼятку про їхні права й 

обовʼязки, передбачені КПК. Після ознайомлення обвинувачено-

го й інших осіб, які беруть участь у судовому розгляді, з такою 

памʼяткою головуючий зʼясовує, або зрозумілі їм їхні права 

й  обовʼязки і в разі необхідності розʼяснює їх. Таке розʼяснення 
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не має бути формальним, а забезпечувати повною мірою  

розуміння цими особами всіх складових свого кримінального 

процесуального статусу.  

Якщо у розгляді справи бере участь перекладач, суддя або 

головуючий розʼяснює йому обовʼязок здійснювати достовірний 

на судовому засіданні переклад і попереджає про відповідаль-

ність за ст. 384 КК за завідомо неправдивий переклад, про що від 

перекладача відбирається підписка. 

Перед початком судового розгляду головуючий дає розпо-

рядження про видалення свідків із залу судового засідання.  

Судовий розпорядник уживає заходів, щоб допитані і недопитані 

свідки не спілкувалися між собою і тим самим не вплинули 

на  зміст показань один одного. 

Судовий розгляд (судове слідство) є наступною частиною 

судового розгляду та є центральною частиною судового розгляду 

в суді першої інстанції, коли суд та інші учасники судового роз- 

гляду досліджують усі докази, необхідні для вирішення криміна-

льного провадження. 

Після закінчення підготовчих дій головуючий оголошує 

про початок судового розгляду. Судовий розгляд починається з 

оголошення прокурором короткого викладу обвинувального 

акта, якщо учасники судового провадження не заявили клопо-

тання про оголошення обвинувального акта повністю. 

Якщо в кримінальному провадженні предʼявлено цивіль-

ний позов, цивільний позивач або його представник, або закон-

ний представник, а в разі їх відсутності – головуючий оголошує 

короткий виклад позовної заяви, якщо учасники судового прова-

дження не заявили клопотання про її оголошення в пов- 

ному обсязі. 

Після оголошення обвинувачення головуючий встанов-

лює особу обвинуваченого, зʼясовуючи його прізвище, імʼя, по 

батькові, місце і дату народження, місце проживання, заняття та 

сімейний стан, розʼяснює йому суть обвинувачення і запитує, 

чи зрозуміле воно йому, чи визнає він себе винним і чи бажає 

давати показання. Якщо обвинувачених декілька, головуючий 

здійснює зазначені дії щодо кожного з них.  
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Якщо у кримінальному проваджені предʼявлено цивільний 

позов, головуючий запитує обвинуваченого, цивільного відпові-

дача, чи визнають вони позов. 

Після виконання цих дій, головуючий зʼясовує думку  

учасників судового провадження про те, які докази потрібно 

дослідити, та про порядок їх дослідження, тим самим розпо-

чинаючи так зване судове слідство. 

Насамперед досліджуються докази зі сторони обвинува-

чення, а потім зі сторони захисту. Обсяг доказів, які будуть  

досліджуватися, та порядок їх дослідження визначаються  

ухвалою суду і в разі необхідності можуть бути змінені. Під час 

здійснення спеціального судового провадження досліджуються 

всі надані докази. 

Суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники 

судового провадження, визнати недоцільним дослідження дока-

зів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. В разі цього 

суд зʼясовує, чи правильно розуміють зазначені особи зміст цих 

обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також 

розʼяснює їм, що в такому випадку вони будуть позбавлені права 

оскаржити ці обставини в апеляційному порядку. Це виключення 

не суперечить загальній засаді безпосередності дослідження 

доказів, що передбачена у ст. 23 КПК. 

Допит обвинуваченого здійснюється обовʼязково, крім 

випадку, якщо він відмовився від давання показань, а також: 

– коли щодо обвинуваченого здійснюється спеціальне 

судове провадження, окрім неповнолітнього, та він оголошений 

у міждержавний та/або міжнародний розшук (ч. 3 ст. 323 КПК); 

– коли здійснюється спрощене судове провадження щодо 

кримінальних проступків, але й у цьому разі суд може зо-

бовʼязати явку обвинуваченого, якщо потерпілий наполягає на 

присутності обвинуваченого (ст. 381 КПК). 

Після допиту обвинуваченого, якщо такий мав місце, уча-

сники судового розгляду мають право заявляти клопотання. Такі 

клопотання розглядаються судом після того, як буде заслухана 

думка щодо них інших учасників судового провадження, про 

що  постановляється ухвала. Відмова в задоволенні клопотання 
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не перешкоджає його повторному заявленню з інших підстав. 

Щодо змісту клопотань, то вони можуть бути різним, наприклад 

про зміну, скасування запобіжного заходу, про закритий судовий 

розгляд, про витребування документів і речей тощо. 

Допит обвинуваченого починається з пропозиції головую-

чого надати показання щодо кримінального провадження, після 

чого обвинуваченого першим допитує прокурор, а потім захис-

ник. Після цього обвинуваченому можуть бути поставлені запи-

тання потерпілим, іншими обвинуваченими, цивільним позива-

чем, цивільним відповідачем, представником юридичної особи 

щодо якої здійснюється провадження, а також головуючим 

і  суддями. Окрім того, головуючий має право протягом всього 

допиту обвинуваченого ставити йому запитання для уточнення 

і  доповнення його відповідей. Якщо обвинувачений вислов- 

люється нечітко або з його слів не можна зробити висновок, або 

він визнає обставини або заперечує проти них, суд має право 

зажадати від нього конкретної відповіді – «так» або «ні». У разі 

здійснення судового розгляду стосовно декількох обвинуваче-

них, якщо цього вимагають інтереси кримінального провадження 

або безпека обвинуваченого, допит одного з обвинувачених на 

підставі вмотивованої ухвали суду може відбуватися з викорис-

танням відеоконференції при трансляції з іншого приміщення 

у  порядку, передбаченому ст. 336 КПК. У судовому засіданні 

обвинувачений під час дачі показань має право користуватися 

нотатками. 

Згідно зі структурою кримінального процесуального  

закону, після допиту обвинуваченого, суд повинен запросити 

в  залу судового засідання свідків для дачі ними показань. Хоча 

судова практика показує, що здебільшого здійснюється допит 

потерпілого. 

Перед допитом свідка головуючий встановлює відомості 

про його особу та зʼясовує стосунки свідка з обвинуваченим 

і  потерпілим. Окрім того, головуючий зʼясовує чи отримав сві-

док памʼятку про права й обовʼязки свідка, або зрозумілі вони 

йому, і в разі необхідності розʼяснює їх, а також зʼясовує, чи 

не  відмовляється він із підстав, установлених КПК, від давання 
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показань, і попереджає його про кримінальну відповідальність за 

відмову від давання показань та завідомо неправдиві показання. 

Якщо перешкод для допиту свідка не встановлено, головуючий 

у  судовому засіданні приводить його до присяги такого змісту: 

«Я, (прізвище, імʼя, по батькові), присягаю говорити суду правду 

і лише правду». Німий свідок складає присягу в письмовій фор-

мі, підписуючи текст того самого змісту. 

Суд зобовʼязаний контролювати хід допиту свідків, щоб 

уникнути зайвого витрачання часу, захистити свідків від образи 

або не допустити порушення правил допиту. Кожний свідок до-

питується окремо. Свідки, які ще не дали показань, не мають 

права перебувати в залі судового засідання під час судового роз-

гляду. За клопотанням сторони кримінального провадження або 

самого свідка свідок допитується за відсутності певного допита-

ного свідка. 

Свідка обвинувачення першим допитує прокурор, а свідка 

захисту – захисник, якщо обвинувачений взяв захист на себе – 

обвинувачений (прямий допит). Під час прямого допиту не до-

зволяється ставити навідні запитання, тобто ті, у формулюванні 

яких міститься відповідь, частина відповіді або підказка до неї. 

Після прямого допиту протилежній стороні кримінального про-

вадження надається можливість перехресного допиту свідка. Під 

час перехресного допиту дає змогу ставити навідні запитання. 

Під час допиту свідка сторонами кримінального провадження 

головуючий за протестом сторони має право зняти питання, що 

не стосуються суті кримінального провадження. У виняткових 

випадках для забезпечення безпеки свідка, який підлягає допиту, 

суд за власною ініціативою або за клопотанням сторін кримі- 

нального провадження або самого свідка постановляє вмоти- 

вовану ухвалу про проведення допиту свідка з використанням 

технічних засобів з іншого приміщення, зокрема за межами  

приміщення суду, або в інший спосіб, що унеможливлює його 

ідентифікацію та забезпечує сторонам кримінального прова-

дження можливість ставити запитання і слухати відповіді на них. 

У разі якщо є загроза ідентифікації голосу свідка, допит може 

супроводжуватися створенням акустичних перешкод. Перед 
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постановленням відповідної ухвали суд зобовʼязаний зʼясувати 

наявність заперечень сторін кримінального провадження проти 

проведення допиту свідка в умовах, що унеможливлюють його 

ідентифікацію, і в разі їх обґрунтованості відмовити у проведен-

ні допиту свідка в  порядку, визначеному цією частиною. Якщо 

свідок висловлюється нечітко або з його слів не можна зробити 

висновок про те, чи визнає він обставини, чи заперечує проти 

них, суд має право зажадати від цього свідка конкретної від- 

повіді – «так» або «ні». Після допиту свідка йому можуть бути 

поставлені запитання потерпілим, цивільним позивачем, цивіль-

ним відповідачем, їх представниками та законними представни-

ками, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, а також головуючим і суддями. 

Свідок, даючи показання, має право користуватися нотат-

ками, якщо його показання повʼязані з будь-якими обчисленнями 

та іншими відомостями, які складно зберегти в памʼяті. Свідок 

може бути допитаний повторно в тому самому або наступному 

судовому засіданні за його клопотанням, за клопотанням сторо-

ни кримінального провадження або за ініціативою суду, зокрема, 

якщо під час судового розгляду зʼясувалося, що свідок може 

надати показання стосовно обставин щодо яких він не допитува-

вся. Під час дослідження інших доказів свідкам можуть ставити 

запитання учасники судового провадження, експерт, а також суд. 

Суд має право призначити одночасний допит двох або  

більше раніше допитаних учасників кримінального провадження 

(свідків, потерпілих, обвинувачених) для зʼясування причин роз-

біжності в їхніх показаннях, який проводиться з урахуванням 

правил, встановлених ч. 9 ст. 224 КПК. Допитаний свідок може 

бути залишений у залі судового засідання на вимогу суду. 

Перед допитом потерпілого головуючий встановлює ві-

домості про його особу та зʼясовує стосунки потерпілого з обви-

нуваченим. Окрім того, головуючий зʼясовує, чи отримав потер-

пілий памʼятку про права й обовʼязки потерпілого, чи зрозумілі 

вони йому, і в разі необхідності розʼяснює їх, а також попере-

джає його про кримінальну відповідальність за завідомо неправ-

диві показання. Допит потерпілого проводиться за правилами 
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допиту свідка дотриманням вимог, передбачених чч. 2, 3, 5–14 

ст. 352 КПК. 

Допит малолітнього свідка і, за розсудом суду, неповнолі-

тнього свідка проводиться в присутності законного представни-

ка, педагога або психолога, а за необхідності – лікаря. Свідку, 

який не досяг шістнадцятирічного віку, головуючий розʼяснює 

обовʼязок про необхідність давати правдиві показання, не попе-

реджуючи про кримінальну відповідальність, за відмову від да-

вання показань і за завідомо неправдиві показання, і не приво-

дить до присяги. До початку допиту законному представнику, 

педагогу, психологу або лікарю розʼяснюється їхній обовʼязок 

бути присутніми під час допиту, а також право протестувати 

проти запитань і ставити запитання.  

Головуючий має право відвести поставлене питання. 

У  випадках, коли це необхідно для обʼєктивного зʼясування 

обставин та/або захисту прав малолітнього або неповнолітнього 

свідка, за ухвалою суду він може бути допитаний поза залом 

судового засідання в іншому приміщенні з використанням відео-

конференції (дистанційне судове провадження). Допит малоліт-

нього або неповнолітнього потерпілого проводиться з дотриман-

ням правил, передбачених ст. 355 КПК. Свідкові, потерпілому, 

обвинуваченому під час судового розгляду можуть бути 

предʼявлені для впізнання особа або річ. Предʼявлення для впіз-

нання проводиться після того, як особа, яка впізнає, під час  

допиту вкаже на ознаки, за якими вона може впізнати особу 

або  річ. Під час предʼявлення особи або речі для впізнання  

особа, яка впізнає, повинна зазначити, або впізнає вона особу або 

річ і за якими саме ознаками. 

Допит експерта для розʼяснення висновку під час судо-

вого розгляду відбувається за клопотанням сторони криміналь-

ного провадження, потерпілого або за власною ініціативою суду. 

Перед допитом експерта головуючий встановлює його особу 

та  приводить до присяги такого змісту: «Я, (прізвище, імʼя, 

по  батькові), присягаю сумлінно виконувати обовʼязки екс- 

перта, використовуючи всі свої професійні можливості». Після 

цього головуючий попереджає експерта про кримінальну  
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відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку. 

Експерта, який проводив експертизу за зверненням сторони об-

винувачення, першою допитує сторона обвинувачення, а експер-

та, який проводив експертизу за зверненням сторони захисту, – 

сторона захисту. Після цього експерту можуть бути поставлені 

запитання потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відпові-

дачем, їх представниками та законними представниками, пред-

ставником юридичної особи щодо якої здійснюється проваджен-

ня, а також головуючим і суддями. Експерту можуть бути поста-

влені запитання щодо наявності в експерта спеціальних знань 

та  кваліфікації з досліджуваних питань (освіти, стажу роботи, 

наукового ступеня тощо), дотичних до предмета його експерти-

зи; використаних методик та теоретичних розробок; достатності 

відомостей, на підставі яких готувався висновок; наукового  

обґрунтування та методів, за допомогою яких експерт зробив 

висновок; застосовності та правильності застосування принципів 

і методів до фактів кримінального провадження; інші запитання, 

що стосуються достовірності висновку. Суд має право призначи-

ти одночасний допит двох або більше експертів для зʼясування 

причин розбіжності в їхніх висновках, що стосуються одного 

і  того самого предмета або питання дослідження. Кожна сторона 

кримінального провадження для доведення або спростування 

достовірності висновку експерта має право надати відомості, 

які  стосуються знань, умінь, кваліфікації, освіти та підготовки 

експерта. Експерт під час відповідей має право користуватися 

власними письмовими та іншими матеріалами, які використову-

валися під час експертного дослідження. 

Речові докази оглядаються судом, а також подаються для 

ознайомлення учасникам судового провадження, а в разі необ-

хідності – також іншим учасникам кримінального провадження. 

Особи, яким подані для ознайомлення речові докази, можуть 

звернути увагу суду на ті або інші обставини, повʼязані з річчю 

та її оглядом. Огляд речових доказів, які не можна доставити 

в  судове засідання, за необхідності проводиться за їх місцезна-

ходженням. Учасники судового провадження мають право ста-

вити запитання з приводу речових доказів свідкам, експертам, 

спеціалістам, які їх оглядали. 
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Протоколи слідчих (розшукових) дій та інші долучені до 

матеріалів кримінального провадження документи, якщо в них 

викладені або посвідчені відомості, що мають значення для 

встановлення фактів і обставин кримінального провадження, 

повинні бути оголошені в судовому засіданні за ініціативою суду 

або за клопотанням учасників судового провадження та 

предʼявлені для ознайомлення учасникам судового провадження, 

а в разі необхідності – також іншим учасникам кримінального 

провадження. Учасники судового провадження мають право 

ставити запитання щодо документів свідкам, експертам, спеціа-

лістам. Якщо долучений до матеріалів кримінального прова-

дження або наданий суду особою, яка бере участь у криміналь-

ному провадженні, для ознайомлення документ викликає сумнів 

у його достовірності, учасники судового провадження мають 

право просити суд виключити його з низки доказів і вирішувати 

справу на підставі інших доказів або призначити відповідну екс-

пертизу цього документа. 

Відтворення звукозапису і демонстрація відеозапису про-

водяться в залі судового засідання або в іншому спеціально об-

ладнаному для цього приміщенні з відображенням у журналі 

судового засідання основних технічних характеристик облад-

нання та носіїв інформації і зазначенням часу відтворення (де-

монстрації). Після цього суд заслуховує доводи учасників судо-

вого провадження. У разі необхідності відтворення звукозапису 

і  демонстрація відеозапису можуть бути повторені повністю або 

в певній частині. З метою зʼясування відомостей, що містяться 

у  звуко- і відеозаписах, судом може бути залучено спеціаліста. 

Заяву про підробку звуко- і відеозаписів суд розглядає у поряд-

ку, передбаченому для розгляду заяв про підробку документів. 

Під час дослідження доказів суд має право скористатися 

усними консультаціями або письмовими розʼясненнями спеціа-

ліста, наданими на підставі його спеціальних знань. Спеціалісту 

можуть бути поставлені питання щодо суті наданих усних  

консультацій або письмових розʼяснень. Першою ставить запи-

тання особа, за клопотанням якої залучено спеціаліста, а потім 

інші особи, які беруть участь у кримінальному провадженні. 
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Головуючий у судовому засіданні має право ставити спеціаліс-

тові запитання в будь-який час дослідження доказів. 

У виняткових випадках суд, визнавши за необхідне огля-

нути певне місце, проводить огляд за участю учасників судово-

го провадження, а якщо цього вимагають обставини, – за участю 

свідків, спеціалістів і експертів. Огляд на місці не може проводи-

тися під час здійснення провадження судом присяжних. Огляд 

на  місці відбувається згідно з правилами, передбаченими КПК 

для огляду під час досудового розслідування. На місці огляду 

учасникам кримінального провадження, які беруть у ньому 

участь, можуть бути поставлені запитання, повʼязані з проведен-

ням огляду. Учасники судового провадження під час огляду  

мають право звертати увагу суду на те, що, на їхній погляд, може 

мати доказове значення. Проведення огляду і його результати 

відображаються у протоколі огляду місця та можуть фіксуватися 

технічними засобами. 

Якщо під час судового розгляду будуть встановлені підс-

тави для здійснення кримінального провадження щодо застосу-

вання примусових заходів медичного характеру, суд постановляє 

ухвалу про зміну порядку розгляду і продовжує судовий розгляд 

згідно з правилами, передбаченими Гл. 39 КПК. 

Після зʼясування обставин, установлених під час криміна-

льного провадження, та перевірки їх доказами головуючий 

у  судовому засіданні зʼясовує в учасників судового проваджен-

ня, чи бажають вони доповнити судовий розгляд і чим саме. 

У  разі заявлення клопотань про доповнення судового розгляду 

суд розглядає їх, з огляду на що має право ставити запитання 

сторонам або іншим учасникам кримінального провадження. За 

відсутності клопотань або після вирішення клопотань, якщо вони 

були подані, суд постановляє ухвалу про закінчення зʼясування 

обставин і перевірки їх доказами і переходить до наступної скла-

дової судового розгляду – судових дебатів. 

У судових дебатах виступають прокурор, потерпілий, йо-

го представник і законний представник, цивільний позивач, його 

представник та законний представник, цивільний відповідач, 

його представник, обвинувачений, його законний представник, 
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захисник, представник юридичної особи щодо якої здійснюється 

провадження. 

У цій частині судового розгляду його учасники підводять 

підсумок судового розгляду (слідства), дають оцінку дослідже-

них на судовому засіданні доказів, обґрунтовують власну пози-

цію у справі з урахуванням кримінальної процесуальної функції, 

яку вони виконують. Кожен із учасників судових дебатів прагне 

довести судові правильність своєї позиції, а суд має можливість 

перевірити власне внутрішнє переконання у доведеності кожної 

з обставин справи, яке склалось у нього на основі дослідження 

доказів.  

Якщо в судовому розгляді брали участь декілька прокуро-

рів, у судових дебатах на їхній розсуд має право виступити один 

прокурор або кожен із них обґрунтовує у промові власну пози-

цію у певній частині обвинувачення. Якщо в судовому розгляді 

брали участь декілька захисників обвинуваченого, порядок ви-

ступів у судових дебатах визначається ними за взаємною згодою. 

У разі відсутності згоди порядок їх виступів встановлює суд. 

Якщо в судовому розгляді брали участь декілька обвинувачених, 

захисників, представників, порядок їх виступів у судових деба-

тах встановлює суд. 

Учасники судового провадження мають право в судових 

дебатах посилатися лише на ті докази, які були досліджені в 

судовому засіданні. Якщо під час судових дебатів виникне пот-

реба подати нові докази, суд відновлює зʼясування обставин, 

установлених під час кримінального провадження, та перевірки 

їх доказами, після закінчення якого знову відкриває судові деба-

ти щодо додатково досліджених обставин. Суд не має права об-

межувати тривалість судових дебатів певним часом. Головуючий 

має право зупинити виступ учасника дебатів, якщо він після 

зауваження повторно вийшов за межі кримінального проваджен-

ня, що здійснюється, або повторно допустив висловлювання 

образливого або непристойного характеру, і надати слово іншо-

му учаснику дебатів. 

З огляду на судову та прокурорську практику, зміст про-
мови прокурора має охоплювати:  
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– громадсько-політичну оцінку кримінального правопо-

рушення й особи обвинуваченого;  

– характеристику складу кримінального правопорушен-

ня, який, як він уважає, знайшов своє підтвердження на судово-

му засіданні;  

– вичерпний аналіз зібраних і перевірених судовим слід-

ством доказів і обґрунтування власної позиції стосовно винува-

тості обвинуваченого, кваліфікації його дій та міри покарання.  

Окрім того, прокурор у своїй промові підтримує 

предʼявлений ним або цивільним позивачем цивільний позов, 

якщо цього вимагає охорона прав фізичних або юридичних осіб 

або державних інтересів, які не можуть їх належно захистити, 

а також висловлює і обґрунтовує свою думку з усіх інших пи-

тань, які належить вирішити судові під час постановлення вироку. 

Прокурор, підтримуючи обвинувачення у суді, керується 

законом і своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на 

розгляді всіх обставин кримінального провадження. Переконав-

шись, що дані судового слідства не підтверджують предʼявле- 

ного обвинуваченому обвинувачення, він повинен відмовитися 

від обвинувачення, виклавши у своїй постанові мотиви відмови. 

У цьому разі суд розʼяснює потерпілому та його представникові 

їхнє право вимагати продовження розгляду справи і підтримува-

ти обвинувачення. 

Потерпілий може не брати участі в судових дебатах і об-

межитися тільки дачею своїх показань і заявленими клопотання-

ми. За процесуальним інтересом потерпілий близький до проку-

рора як обвинувача і має право захищати власні права і законні 

інтереси на суді та предʼявляти вимоги щодо відшкодування 

заподіяної йому шкоди. Потерпілий, який зазнав майнової шко-

ди, в суді може займати становище і цивільного позивача. 

В  цьому разі за ним зберігаються і права потерпілого. 

Потерпілий, як і цивільний позивач, у своїй промові об-

ґрунтовує позов про відшкодування майнової шкоди, доводить її 

розмір та інші обставини, повʼязані з цим. Якщо цивільним по-

зивачем є юридична особа, її матеріальні інтереси на суді захи-

щає відповідний представник. Зі сторони цивільного відповідача 
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в судових дебатах може брати участь підсудний або представник 

відповідача. Вони у своїх промовах можуть торкатися підстав 

предʼявленого позову, його розміру, доводити, що обвинуваче-

ний не вчиняв кримінального правопорушення, що матеріальна 

шкода не завдана і не визнавати заявленого позову. 

Важливе значення для кваліфікованого захисту прав і за-

конних інтересів підсудного має виступ захисника. Промова 

захисника зумовлена його функцією у кримінальному процесі – 

функцією захисту – і повністю підпорядковується відстоюванню 

законних інтересів свого підзахисного (обвинуваченого). За 

структурою вона аналогічна промові прокурора, проте своєю 

спрямованістю є протилежною. 

Захисник у своїй промові розглядає всі факти і докази 

з  позицій обвинуваченого, тлумачить їх так, щоб спростувати 

обвинувачення, а якщо воно безумовно доведене, помʼякшити 

його вину і відповідальність. 

Він у судових дебатах висловлює судові свою думку про 

значення перевірених доказів у справі, про наявність обставин, 

які виправдовують підсудного або помʼякшують його відповіда-

льність, а також свої міркування щодо застосування криміналь-

ного закону та міри покарання. 

У своїй промові захисник може спростувати обвинувачен-

ня загалом і просити суд виправдати обвинуваченого або може 

заперечувати окремі пункти обвинувачення; заперечувати проти 

кваліфікації злочину, пропонуючи іншу, менш тяжку; висловлю-

вати думку про обставини, які помʼякшують відповідальність 

обвинуваченого; сперечатися щодо підстав і розміру цивільного 

позову.  

У своїй промові захисник повинен посилатися тільки 

на  докази, які були досліджені на судовому засіданні. Захисник 

є самостійним учасником процесу і не може бути повністю об-

межений позицією свого підзахисного. 

Після захисної промови захисника у судових дебатах ви-

ступає обвинувачений. 

Після закінчення промов учасники судових дебатів мають 

право обмінятися репліками. Право останньої репліки належить 
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обвинуваченому або його захиснику. За своєю суттю репліка – 

це коротка відповідь, заперечення одного учасника дебатів на 

судову промову іншого. Нею користуються тоді, коли промовець 

грубо перекрутив обставини справи, висловив принципово не-

правильні положення, зробив посилання на нормативні акти, які 

були скасовані тощо. 

Після оголошення судових дебатів закінченими суд надає 

обвинуваченому останнє слово. 

Суд не має права обмежувати тривалість останнього слова 

обвинуваченого певним часом. Ставити запитання обвинуваче-

ному під час його останнього слова не дозволяється. Якщо обви-

нувачений в останньому слові повідомить про нові обставини, 

які мають істотне значення для кримінального провадження, суд 

за своєю ініціативою або за клопотанням учасників судового 

провадження відновлює зʼясування обставин, установлених під 

час кримінального провадження, та перевірку їх доказами, після 

завершення яких відкриває судові дебати з приводу додатково 

досліджених обставин і надає останнє слово обвинуваченому. 

Після останнього слова обвинуваченого суд негайно вихо-

дить до нарадчої кімнати для ухвалення вироку, про що голо- 

вуючий оголошує присутнім у залі судового засідання. 

Під час ухвалення вироку ніхто не має права перебувати 

в  нарадчій кімнаті, окрім складу суду, який здійснює судовий 

розгляд. Суд вправі перервати нараду лише для відпочинку 

з  настанням нічного часу. Під час перерви судді не можуть спіл-

куватися з особами, які брали участь у кримінальному прова-

дженні. Судді не мають права розголошувати хід обговорення та 

ухвалення вироку в нарадчій кімнаті.  

Ухвалюючи вирок, суд повинен вирішити такі питання: 
– чи мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачуєть-

ся особа; 

– чи містить це діяння склад кримінального правопору-

шення і якою статтею закону України про кримінальну відпові-

дальність він передбачений; 

– чи винен обвинувачений у вчиненні цього криміналь-

ного правопорушення; 
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– чи підлягає обвинувачений покаранню за вчинене ним 

кримінальне правопорушення; 

– чи є обставини, що обтяжують або помʼякшують пока-

рання обвинуваченого, і які саме; 

– яка міра покарання має бути призначена обвинуваче-

ному і чи повинен він її відбувати; 

– чи підлягає задоволенню предʼявлений цивільний позов 

і, якщо так, на чию користь, в якому розмірі та в якому порядку; 

– чи є підстави для застосування до юридичної особи за-

ходів кримінально-правового характеру; 

– чи вчинив обвинувачений кримінальне правопорушен-

ня у стані обмеженої осудності; 

– чи є підстави для застосування до обвинуваченого, 

який вчинив кримінальне правопорушення у стані обмеженої 

осудності, примусового заходу медичного характеру, передбаче-

ного ч. 2 ст. 94 КК України; 

– чи варто у випадках, передбачених ст. 96 КК України, 

застосувати до обвинуваченого примусове лікування; 

– чи необхідно призначити неповнолітньому громадсько-

го вихователя; 

– що належить учинити з майном, на яке накладено 

арешт, речовими доказами і документами; 

– на кого мають бути покладені процесуальні витрати і в 

якому розмірі; 

– як учинити зі заходами забезпечення кримінального 

прова дження. 

Якщо особа обвинувачується у вчиненні декількох злочи-

нів або декількох кримінальних проступків, суд вирішує питан-

ня, зазначені у п. п. 1–8 ч. 1 ст. 368 КПК, окремо за кожним кри-

мінальним правопорушенням. Якщо обвинувачуються декілька 

осіб, суд вирішує всі питання що вказані окремо щодо кожного з 

обвинувачених. 

Примусовий захід медичного характеру може бути засто-

совано до особи, яка вчинила кримінальне правопорушення у 

стані обмеженої осудності, лише за наявності акта психіатрич-

ної  експертизи та висновку лікувальної установи. Примусове 
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лікування може бути застосоване лише за наявності відповідного 

висновку лікувальної установи. 

Обираючи і застосовуючи норму закону України про кри-

мінальну відповідальність до суспільно небезпечних діянь у разі 

ухвалення вироку, суд враховує висновки Верховного Суду, 

викладені в його рішеннях. Однак суд має право відступити від 

правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду, з 

одночасним наведенням відповідних мотивів. 

У разі постановлення виправдувального вироку суд, окрім 

того, зобовʼязаний розʼяснити виправданому порядок відновлен-

ня його порушених прав. 

 
 

20.3. Рішення суду 
першої інстанції 

 

 
Відповідно до положень ст. 369 КПК судові рішення поді-

ляються на такі види: 

− вироки – судові рішення, у яких суд вирішує обвинува-

чення по суті; 

− ухвали – судові рішення, у яких суд вирішує інші  

питання. 

Кожне судове рішення повинно бути законним, обґрун-

тованим і вмотивованим. 

Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно 

з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кри-

мінального провадження, передбачених КПК. Обґрунтованим – 

ухвалене судом на підставі обʼєктивно зʼясованих обставин, які 

підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду 

та оціненими судом відповідно до ст. 94 КПК. Вмотивованим – 

в  якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його 

ухвалення. 

Вирок ухвалюється іменем України безпосередньо після 

закінчення судового розгляду. Він ухвалюється в нарадчій  
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кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд. Варто 

зазначити, що під час судового розгляду постановлення ухвали 

суду в нарадчій кімнаті здійснюється відповідно до правил,  

передбачених для постановлення вироку.  

Ухвали, постановлені без виходу до нарадчої кімнати,  

заносяться секретарем судового засідання в журнал судового 

засідання. 

Усі судові рішення викладаються письмово у паперовій та 

електронній формах. У тих випадках, коли у судовому рішенні 

виявлені помилки їх виправлення в судовому рішенні мають 

бути засвідченні підписами суддів того складу суду, який його 

ухвалив. 

Судові рішення в електронній формі оформлюються згідно 

з вимогами законодавства у сфері електронних документів й 

електронного документообігу, а також електронного цифрового 

підпису. 

Ухвала, що викладається окремим документом, скла- 

дається з: 

− вступної частини із зазначенням: дати і місця її поста-

новлення; назви та складу суду, секретаря судового засідання; 

найменування (номера) кримінального провадження; прізвища, 

імʼя і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, року, місяця 

і  дня його народження, місця народження і місця проживання; 

закону України про кримінальну відповідальність, що передба-

чає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюєть-

ся, обвинувачується особа; сторін кримінального провадження та 

інших учасників судового провадження; 

− мотивувальної частини із зазначенням: суті питання, 

що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розгляда-

ється; встановлених судом обставин із посиланням на докази, 

а  також мотивів неурахування окремих доказів; мотивів, з яких 

суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, 

яким він керувався; 

− резолютивної частини із зазначенням: висновків суду; 

строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскар-

ження. 
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В ухвалі, яку суд постановляє без виходу до нарадчої кім-

нати, оголошуються висновок суду та мотиви, з яких суд зробив 

такий висновок. 

Вироки розділяються на виправдувальні та обвинувальні. 

Виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не дове-
дено, що: 

− вчинено кримінальне правопорушення, в якому обви-

нувачується особа; 

− кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим; 

− у діянні обвинуваченого є склад кримінального право-

порушення. 

Виправдувальний вирок також ухвалюється при встанов-

ленні судом підстав для закриття кримінального провадження, 

передбачених п. п. 1 та 2 ч. 1 ст. 284 КПК. 

Якщо обвинувачений визнається винуватим у вчиненні 

кримінального правопорушення, суд ухвалює обвинувальний 

вирок і призначає покарання, звільняє від покарання або від його 

відбування у випадках, передбачених законом України про кри-

мінальну відповідальність, або застосовує інші заходи, передба-

чені законом України про кримінальну відповідальність. 

Обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припу-

щеннях і ухвалюється лише за умови доведення у ході судового 

розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопо-

рушення. 

Що виправдувальний, що обвинувальний вирок суду скла-

дається зі вступної, мотивувальної та резолютивної частин. 

У вступній частині вироку зазначаються:  

− дата та місце його ухвалення;  

− назва та склад суду, секретар судового засідання;  

− найменування (номер) кримінального провадження;  

− прізвище, імʼя та по батькові обвинуваченого, рік, мі-

сяць і день його народження, місце народження і місце прожи-

вання, заняття, освіта, сімейний стан та інші відомості про особу 

обвинуваченого, що мають значення для справи;  

− закон України про кримінальну відповідальність, що 

передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого об-

винувачується особа;  
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− сторони кримінального провадження та інші учасники 

судового провадження. 

У мотивувальній частині вироку зазначаються:  

− у разі визнання особи виправданою – формулювання 

обвинувачення, яке предʼявлене особі й визнане судом недове-

деним, а також підстави для виправдання обвинуваченого з за-

значенням мотивів, із яких суд відкидає докази обвинувачення; 

мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які вирішуються 

судом при ухваленні вироку, та положення закону, якими керу-

вався суд;  

− у разі визнання особи винуватою: формулювання обви-

нувачення, визнаного судом доведеним, із зазначенням місця, 

часу, способу учинення та наслідків кримінального правопору-

шення, форми вини і мотивів кримінального правопорушення; 

статті (частини статті) закону України про кримінальну відпові-

дальність, що передбачає відповідальність за кримінальне пра-

вопорушення, винним у вчиненні якого визнається обвинуваче-

ний; докази на підтвердження встановлених судом обставин, 

а  також мотиви неурахування окремих доказів; мотиви зміни 

обвинувачення, підстави визнання частини обвинувачення необ-

ґрунтованою, якщо судом ухвалювалися такі рішення; обстави-

ни, які помʼякшують або обтяжують покарання; мотиви призна-

чення покарання, звільнення від відбування покарання, застосу-

вання примусових заходів медичного характеру в разі встанов-

леня стану обмеженої осудності обвинуваченого, застосування 

примусового лікування відповідно до ст. 96 КК України, мотиви 

призначення громадського вихователя неповнолітньому; підста-

ви для задоволення цивільного позову або відмови у ньому, за-

лишення його без розгляду; мотиви ухвалення інших рішень 

щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку, та 

положення закону, якими керувався суд. 

У резолютивній частині вироку зазначаються:  

− у разі визнання особи виправданою – прізвище, імʼя та 

по батькові обвинуваченого, рішення про визнання його неви- 

нуватим у предʼявленому обвинуваченні та його виправдання; 

рішення про закриття провадження щодо юридичної особи;  
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рішення про поновлення в правах, обмежених під час криміна-

льного провадження; рішення щодо заходів забезпечення кримі-

нального провадження, заразом рішення про запобіжний захід до 

набрання вироком законної сили; рішення щодо речових доказів 

і документів; рішення щодо процесуальних витрат; строк і поря-

док набрання вироком законної сили та його оскарження; поря-

док отримання копій вироку та інші відомості;  

− у разі визнання особи винуватою: прізвище, імʼя та по 

батькові обвинуваченого, рішення про визнання його винуватим 

у предʼявленому обвинуваченні та відповідні статті (частини 

статті) закону України про кримінальну відповідальність; пока-

рання, призначене по кожному з обвинувачень, що визнані судом 

доведеними, та остаточна міра покарання, обрана судом; початок 

строку відбування покарання; рішення про застосування приму-

сового лікування або примусових заходів медичного характеру 

щодо обмежено осудного обвинуваченого у разі їх застосування; 

рішення про призначення неповнолітньому громадського вихо-

вателя; рішення про застосування до юридичної особи заходів 

кримінально-правового характеру; рішення про цивільний позов; 

рішення про інші майнові стягнення і підстави цих рішень;  

рішення щодо речових доказів і документів та спеціальної кон-

фіскації; рішення про відшкодування процесуальних витрат; 

рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження; 

рішення про залік досудового тримання під вартою; строк і по-

рядок набрання вироком законної сили та його оскарження;  

порядок отримання копій вироку та інші відомості. 

Якщо особі предʼявлено декілька обвинувачень і деякі 

з  них не доведені, то у резолютивній частині вироку зазначаєть-

ся, за якими з них обвинувачений виправданий, а за якими – 

засуджений. Якщо обвинувачений визнається винним, але звіль-

няється від відбування покарання, суд зазначає про це в резолю-

тивній частині вироку. 

У разі звільнення від відбування покарання з випробуван-

ням відповідно до ст. 75–79, 104 КК України у резолютивній 

частині вироку зазначаються тривалість іспитового строку, 

обовʼязки, покладені на засудженого, а також трудовий колектив 
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або особа, на які, за їх згодою або на їх прохання, суд покладає 

обовʼязок щодо нагляду за засудженим і проведення з ним вихо-

вної роботи. 

Коли призначається більш мʼяке покарання, ніж передба-

чено законом, при зазначенні обраної судом міри покарання ро-

биться посилання на ст. 69 КК України. 

У разі ухвалення вироку за наслідками кримінального 

провадження, у якому здійснювалося спеціальне досудове розс-

лідування або спеціальне судове провадження (in absentia), суд 

окремо обґрунтовує, чи були здійснені стороною обвинувачення 

всі можливі передбачені законом заходи щодо дотримання прав 

підозрюваного або обвинуваченого на захист і доступ до право-

суддя з урахуванням встановлених законом особливостей такого 

провадження. 

Судове рішення ухвалюється більшістю голосів суддів, що 

входять до складу суду. Якщо рішення ухвалюється в нарадчій 

кімнаті, відповідні питання вирішуються за результатами наради 

суддів через голосування, від якого не має права утримуватися 

ніхто з суддів. Головуючий голосує останнім.  

У разі ухвалення судового рішення в нарадчій кімнаті його 

підписують усі судді. Якщо суддя з колегії суддів не погоджу-

ється з судовим рішенням повністю або частково, то він має  

право викласти письмово окрему думку, яка не оголошується 

в  судовому засіданні, а приєднується до матеріалів провадження 

і є відкритою для ознайомлення. 

Судове рішення проголошується прилюдно негайно після 

виходу суду з нарадчої кімнати. Головуючий у судовому засі-

данні розʼяснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження. 

Таке розʼяснення не має бути формальним, а забезпечувати ро-

зуміння його змісту особами, стосовно яких воно приймається. 

Якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає знач-

ного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням 

його резолютивної частини, яку підписують усі судді.  

Повний текст ухвали має бути складений не пізніше пʼяти 

діб із дня оголошення резолютивної частини й оголошений уча-

сникам судового провадження. Про час оголошення повного 
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тексту ухвали має бути зазначено у раніше складеній її резолю-

тивній частині. 

Після проголошення вироку головуючий розʼяснює обви-

нуваченому, захиснику, його законному представнику, потерпі-

лому, його представнику, представнику юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження, право подати клопотання про 

помилування, право ознайомитися із журналом судового засі-

дання і подати на нього письмові зауваження. Обвинуваченому, 

до якого застосовано запобіжний захід у виді тримання під вар-

тою, розʼяснюється право заявляти клопотання про доставку в 

судове засідання суду апеляційної інстанції. 

Якщо обвинувачений, представник юридичної особи, що-

до якої здійснюється провадження, не володіють державною 

мовою, то після проголошення вироку перекладач розʼяснює їм 

зміст резолютивної частини судового рішення. Копія вироку 

рідною мовою обвинуваченого або іншою мовою, якою він во-

лодіє, у перекладі, що засвідчений перекладачем, вручається 

обвинуваченому. 

Ухвали, постановлені в судовому засіданні, оголошуються 

негайно після їх постановлення. Учасники судового проваджен-

ня мають право отримати в суді копію вироку або ухвали суду. 

Копія вироку негайно після його проголошення вручається об-

винуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійс-

нюється провадження, та прокурору. Копія судового рішення 

не  пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учас-

нику судового провадження, який не був присутнім у судовому 

засіданні. 

Суд має право за власною ініціативою або за заявою учас-

ника кримінального провадження або іншої заінтересованої осо-

би виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, 

очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало  

судове рішення законної сили або ні. Таке питання суд вирішує 

в  судовому засіданні. Учасники судового провадження повідом-

ляються про дату, час і місце засідання. Неприбуття у судове 

засідання осіб, які були належно повідомлені, не перешкоджає 

розгляду питання про внесення виправлень. Ухвалу суду про 
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внесення виправлень у судове рішення або відмову у внесенні 

виправлень може бути оскаржено. 

Якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його ух-

валив, за заявою учасника судового провадження або органу 

виконання судового рішення ухвалою розʼяснює своє рішення, 

не змінюючи в разі цього його зміст. Суд розглядає заяву про 

розʼяснення судового рішення протягом десяти днів із повідом-

ленням особи, яка звернулася із заявою про розʼяснення судово-

го рішення, та учасників судового провадження. Неприбуття у 

судове засідання осіб, які були належно повідомлені, не переш-

коджає розгляду заяви про розʼяснення рішення. Копія ухвали 

про розʼяснення судового рішення не пізніше наступного дня 

після її постановлення надсилається особі, що звернулася із зая-

вою про розʼяснення судового рішення, учасникам судового 

провадження, які не були присутні у судовому засіданні.  

Ухвалу про розʼяснення судового рішення або відмову в 

його розʼясненні може бути оскаржено в апеляційному порядку 

особою, яка звернулася із заявою про розʼяснення судового рі-

шення, та учасниками судового провадження. 

 

 

Контрольні запитання 

 
1. Дайте визначення судового розгляду та його меж. 

2. Наведіть загальні положення судового розгляду в суді 

першої інстанції та розкрийте їх зміст.  

3. Які підстави та процесуальний порядок зміни прокуро-

ром обвинувачення в суді? 

4. Як визначається порядок й обсяг доказів, які підлягають 

дослідженню під час судового розгляду в суді першої інстанції? 

5. Який процесуальний порядок допиту обвинуваченого, 

свідка, потерпілого в суді. 

6. Назвіть особливості дослідження речових доказів під 

час судового розгляду. 
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7. Розкрийте призначення судових дебатів як складового 

судового розгляду. 

8. Який процесуальний порядок проведення судових  

дебатів? 

9. Які питання, вирішуються судом під час постановлення 

вироку? 

10. Які вимоги до вироків по декількох кримінальних пра-

вопорушеннях, учинених однією особою? 
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Тема 21 

 

ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ  

АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ 

 

 
21.1. Поняття, значення та основні риси провадження в суді  

апеляційної інстанції. Суб'єкти апеляційного оскарження 
21.2. Строки і порядок подачі апеляційних скарг 
21.3. Підготовка до апеляційного розгляду. Розгляд справи  

 в  суді апеляційної інстанції 
21.4. Підстави для скасування або зміни вироку або ухвали  

 апеляційним судом. Призначення нового розгляду в суді  
першої інстанції 

21.5. Процесуальні акти апеляційної інстанції. Постанов- 
 лення вироку апеляційним судом 

 

 

21.1. Поняття, значення та основні риси 

провадження в суді апеляційної інстанції. 

Субʼєкти апеляційного оскарження 

 

 
Відповідно до ст. 5 Міжнародного пакту про громадянські 

й політичні права, кожен, кого засуджено за будь-який злочин, 

має право на те, щоб його засудження і вирок було переглянуто 

судовою інстанцією вищого рівня зі законом.  

Право на оскарження рішення суду в апеляційному поряд-

ку зафіксовано у ст. 129 Конституції України і виступає як  

кримінальна процесуальна гарантія забезпечення прав і свобод 

людини, засада судочинства в Україні. 



- 315 - 

Провадження в суді апеляційної інстанції – самостійна 

стадія кримінального процесу, суть якої полягає у перегляді су-

дом апеляційної інстанції судових рішень суду першої інстанції, 

які не набрали законної сили.  

Світова практика знає два види апеляційного проваджен-

ня: повну та неповну апеляцію. 

Ознаками повної апеляції є: повторне дослідження дока-

зів; надання суду нових доказів; відсутність права повернення 

матеріалів кримінального провадження до суду першої інстанції; 

ухвалення нового рішення, залишення рішення суду першої ін-

станції без змін. 

Для неповної апеляції притаманні: заборона посилання на 

нові докази, не розглянуті судом першої інстанції; обмеженість 

дослідження доказів; можливість повернення матеріалів кри- 

мінального провадження до суду першої інстанції для нового 

розгляду кримінального провадження. 

З 2001 року в Україні діє так звана змішана форма апеля-

ції. Мета провадження в апеляційному порядку – перевірка за-

конності й обґрунтованості вироків, ухвал суду та слідчого судді, 

що не набрали законної сили. 

Рішення, які ухвалює суд апеляційної інстанції, виправля-

ють допущені порушення закону або підтверджують законність 

і  обґрунтованість процесуальних актів, винесених судами пер-

шої інстанції.  

Розгляд матеріалів кримінального провадження в апеля-

ційному порядку є однією з форм нагляду за судовою діяльністю 

з боку вищих судів. 

Факт подачі апеляції перешкоджає набранню вироком за-

конної сили, призупиняє його виконання. Відкликання апеляції 

тягне за собою припинення апеляційного провадження. 

Коло субʼєктів, які наділені правом подання апеляції, 

не  збігається з переліком учасників судових дебатів у суді пер-

шої інстанції. Захисник може не брати участі в судовому розгля-

ді, але це не виключає можливості оскаржити вирок. У разі цього 

подання апеляції захисником не позбавляє обвинуваченого права 

на оскарження вироку.  
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На вирок можуть одночасно подати апеляцію прокурор 

та  інші заінтересовані особи відповідно до кримінального про-

цесуального законодавства. Вирок може бути оскаржений повні-

стю або частково (щодо окремих осіб, додаткової міри покаран-

ня, цивільного позову тощо).  

Провадження в суді апеляційної інстанції є важливою га-

рантією досягнення цілей і виконання завдань кримінального 

судочинства. Воно допомагає попередити набрання законної 

сили неправосудними вироками, ухвалами, швидко виправити 

допущені судом першої інстанції помилки і цим забезпечити 

охорону прав, свобод і законних інтересів учасників криміналь-

ного провадження, а також сприяє вдосконаленню роботи судів 

першої інстанції та формуванню судової практики відповідно до 

вимог кримінального процесуального закону. 

Стадія провадження в суді апеляційної інстанції має таке 

значення:  
– апеляційне провадження є додатковою гарантією спра-

ведливості рішення місцевого суду;  

– є гарантією від незаконного і необґрунтованого засу-

дження обвинуваченого;  

– є гарантією прав і законних інтересів не тільки обвину-

ваченого, а й потерпілого, цивільного позивача та інших учасни-

ків кримінального процесу;  

– формує єдину судову політику, сприяючи підвищенню 

якості судового розгляду кримінального провадження судами 

першої інстанції, що діють у межах територіальної юрисдикції 

суду апеляційної інстанції;  

– сприяє тому, щоб не допускалося звернення до вико-

нання незаконних і необґрунтованих вироків; забезпечує виправ-

лення помилок, яких припустився суд першої інстанції;  

– ухвалене судом апеляційної інстанції рішення за ре-

зультатами перегляду матеріалів кримінального провадження, 

може бути оскаржене у касаційному порядку;  

– з ухваленням судом апеляційної інстанції рішення за 

апеляцією в учасників кримінального процесу виникає право на 

звернення до ЄСПЛ, з огляду на використання усіх національних 



- 317 - 

засобів правового захисту, оскільки ЄСПЛ уважає ці засоби ви-

черпаними після перегляду судового рішення в останній націо-

нальній судовій інстанції, яка вправі переглядати фактичні об-

ставини кримінального провадження. 

Відповідно до ст. 392 КПК апеляція може бути подана на:  
– судові рішення, які були ухвалені судами першої  

інстанції і не набрали законної сили, а саме: а) вироки, окрім 

випадків, передбачених ст. 394 КПК (особливості апеляційного 

оскарження окремих судових рішень); б) ухвали про застосуван-

ня або відмову в застосуванні примусових заходів виховного 

і  медичного характеру; в) інші ухвали у випадках, передба- 

чених КПК; 

– ухвали, постановлені під час судового провадження 

в  суді першої інстанції до ухвалення судових рішень, передба-

чених ч. 1 ст. 392 КПК, окремому оскарженню не підлягають, 

окрім випадків, визначених КПК. Заперечення проти таких ухвал 

можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, 

передбачене ч. 1 ст. 392 КПК; 

– ухвали слідчого судді у випадках, передбачених КПК.  

Розглянемо особливості апеляційного оскарження окре-

мих судових рішень: 

Вирок суду першої інстанції, ухвалений за результатами 

спрощеного провадження у порядку, передбаченому ст.ст. 381 

(загальні положення спрощеного провадження щодо криміналь-
них проступків) і 382 КПК (розгляд обвинувального акта в спро-
щеному провадженні), не може бути оскаржений в апеляцій-

ному порядку з підстав розгляду провадження за відсутності 

учасників судового провадження, недослідження доказів у судо-

вому засіданні або з метою оскаржити встановлені досудовим 

розслідуванням обставини. 

Судове рішення суду першої інстанції не може бути 

оскаржене в апеляційному порядку з підстав заперечення об-

ставин, які ніким не оскаржуватися під час судового розгляду 

і  дослідження яких визнано судом недоцільним відповідно до 

положень ч. 3 ст. 349 КПК (визначення обсягу доказів, що підля-
гають дослідженню, та порядку їх дослідження). 
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Вирок суду першої інстанції на підставі угоди про при-

мирення між потерпілим і підозрюваним, обвинуваченим 

може бути оскаржений в апеляційному порядку:  

− обвинуваченим, його захисником, законним представ-

ником виключно з підстав: призначення судом покарання, суво-

рішого ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без 

його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, 

установлених чч. 5–7 ст. 474 КПК (загальний порядок судового 
провадження на підставі угоди), зокрема нерозʼяснення йому 

наслідків укладення угоди;  

− потерпілим, його представником, законним представ-

ником, виключно з підстав: призначення судом покарання, менш 

суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без 

його згоди на призначення покарання; нерозʼяснення йому нас-

лідків укладення угоди; невиконання судом вимог, установлених 

чч. 6 або 7 ст. 474 КПК (загальний порядок судового проваджен-
ня на підставі угоди);  

− прокурором виключно з підстав затвердження судом 

угоди у кримінальному провадженні, в якому згідно з ч. 3 ст. 469 

КПК (ініціювання та укладення угоди) угода не може бути  

укладена. 

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між  

прокурором і підозрюваним, обвинуваченим про визнання  

винуватості може бути оскаржений:  

− обвинуваченим, його захисником, законним представ-

ником виключно з підстав: призначення судом покарання, суво-

рішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без 

його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, 

установлених чч. 4, 6, 7 ст. 474 КПК (загальний порядок судового 
провадження на підставі угоди), заразом нерозʼяснення йому 

наслідків укладення угоди;  

− прокурором виключно з підстав: призначення судом 

покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; 

затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з ч. 4 

ст. 469 КПК (ініціювання та укладення угоди) угода не може 

бути укладена. 
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Подача апеляції зупиняє набрання вироком законної сили 

(ст. 394 КПК). 

Апеляцію мають право подати такі субʼєкти криміна-

льного судочинства (ст. 393 КПК):  

− обвинувачений, стосовно якого ухвалено обвинуваль-

ний вирок, його законний представник або захисник – в частині, 

що стосується інтересів обвинуваченого;  

− обвинувачений, стосовно якого ухвалено виправдува-

льний вирок, його законний представник або захисник – в части-

ні мотивів і під став виправдання;  

− підозрюваний, обвинувачений, його законний предста-

вник або захисник;  

− законний представник, захисник неповнолітнього або 

сам неповнолітній, щодо якого вирішувалося питання про засто-

сування примусового заходу виховного характеру, – в частині, 

що стосується інтересів неповнолітнього;  

− законний представник та захисник особи, щодо якої 

вирішувалося питання про застосування примусових заходів 

медичного характеру;  

− прокурор;  

− потерпілий або його законний представник або пред-

ставник – у частині, що стосується інтересів потерпілого, але 

в  межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції;  

− цивільний позивач, його представник або законний 

представник – у частині, що стосується вирішення цивільного 

позову;  

− цивільний відповідач або його представник – у частині, 

що стосується вирішення цивільного позову;  

− представник юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, – у частині, що стосується інтересів юридичної 

особи;  

− фізична або юридична особа – у частині, що стосується 

її інтересів під час вирішення питання про долю речових доказів, 

документів, які були надані суду; третя особа – у частині, що 

стосується її інтересів під час вирішення питання про спеціальну 

конфіскацію;  

− інші особи у випадках, передбачених КПК. 
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21.2. Строки і порядок подачі 
апеляційних скарг 

 
 

Апеляційна скарга подається через суд, який ухвалив ви-

рок, ухвалу – на судові рішення, ухвалені судом першої інстан-

ції, або безпосередньо до суду апеляційної інстанції – на ухвали 

слідчого судді.  

Строки подачі апеляційної скарги:  

− на вирок або ухвалу про застосування або відмову в за-

стосуванні примусових заходів медичного або виховного харак-

теру – протягом тридцяти днів з дня їх проголошення; 

− на інші ухвали суду першої інстанції – протягом семи 

днів з дня її оголошення; 
− на ухвалу слідчого судді – протягом пʼяти днів з дня її 

оголошення. 

Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеля-

ційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судово-

го рішення. 
Якщо ухвалу суду або слідчого судді постановлено без ви-

клику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок ухвалено без ви-

клику особи, яка його оскаржує, у порядку, передбаченому ст. 

382 КПК (розгляд обвинувального акту у спрощеному прова-
дженні), то строк апеляційного оскарження для такої особи об-

числюється з дня отримання нею копії судового рішення. 

Протягом строку апеляційного оскарження матеріали кри-

мінального провадження ніким не можуть бути витребувані зі 

суду. У цей строк суд зобовʼязаний надати учасникам судового 

провадження за їх клопотанням можливість ознайомитися з ма-

теріалами кримінального провадження. 

Апеляційні скарги розглядаються Апеляційним судом Ав-

тономної Республіки Крим, апеляційними судами областей, міст 

Києва і Севастополя, в межах територіальної юрисдикції якого 

знаходиться суд першої інстанції, що ухвалив рішення, яке оска-

ржується (п. 20 ч. 1 ст. 3 КПК). 
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Окрім того, відповідно до ст. 36 Закону України «Про су-

доустрій і статус суддів» Верховний Суд України здійснює пра-

восуддя як суд касаційної інстанції, а у випадках, визначених 

законом, як суд першої або апеляційної інстанції. 

Вимоги до апеляційної скарги. Апеляційна скарга пода-

ється в письмовій формі та має містити:  

− найменування суду апеляційної інстанції;  

− прізвище, імʼя та по батькові (найменування), місце 

проживання (перебування) особи, яка подає апеляційну скаргу, 

а  також номер засобу звʼязку, адреса електронної пошти, якщо 

такі є;  

− судове рішення, яке оскаржується, і назва суду, який 

його ухвалив;  

− вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, та їх обґру-

нтування із зазначенням того, у чому полягає незаконність або 

необґрунтованість судового рішення;  

− клопотання особи, яка подає апеляційну скаргу, про до-

слідження доказів;  

− перелік матеріалів, які додаються. 

Якщо особа не бажає брати участь в апеляційному розгля-

ді, вона зазначає це в апеляційній скарзі. 

Якщо в апеляційній скарзі зазначаються обставини, які не 

були досліджені в суді першої інстанції, або докази, які не пода-

валися суду першої інстанції, то в ній зазначаються причини 

цього. 

Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає.  

Якщо апеляційну скаргу подає захисник, представник потер- 

пілого, то до неї додаються оформлені належно документи, 

що  підтверджують його повноваження відповідно до вимог  

цього Кодексу. 

До апеляційної скарги та доданих до неї письмових мате-

ріалів надаються копії в кількості, необхідній для їх надіслання 

сторонам кримінального провадження та іншим учасникам судо-

вого провадження, інтересів яких стосується апеляційна скарга. 

Цей обовʼязок не поширюється на обвинуваченого, який перебу-

ває під домашнім арештом або тримається під вартою. 
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Форма і зміст апеляційної скарги мають важливе проце- 

суальне значення, оскільки від викладених у них формулювань, 

доводів і прохань залежать наслідки розгляду апеляції.  

Під час обґрунтування прокурором і захисником необхід-

ності зміни або скасування вироку, ухвали апеляція має містити 

посилання на відповідні аркуші кримінального провадження. 

В апеляції вказується повна офіційна назва суду, якому 

адресується апеляція. Прокурор, окрім того, повинен указати 

власне посадове положення, чи брав він участь у судовому  

розгляді або затверджував обвинувальний акт. 

Особа, що подає апеляцію, зобовʼязана додати до апеляції 

документи, на які є посилання в апеляції, але які відсутні в мате-

ріалах кримінального провадження, а також має право додавати 

будь-які документи, що, на її погляд, необхідні для правильного 

вирішення справи. Окрім цього, у апеляції наводиться перелік 

усіх документів, що додаються до неї. 

У разі невиконання особою, що подала апеляцію, вимог 

ст.  396 КПК суд першої інстанції залишає апеляцію без руху 

(див. ст. 399 КПК). 
Якщо суд першої інстанції прийняв апеляцію, що не від-

повідає вимогам ст. 396 КПК, апеляційний суд повертає апеля-

ційну скаргу суду першої інстанції для виконання вимог, перед-

бачених ст. 396 (див. ст. 399 КПК). 
Дії суду першої та апеляційної інстанції після одер-

жання апеляційних скарг: 

Після одержання апеляційних скарг суд першої інстанції 

через три дні після закінчення строку апеляційного оскарження 

судового рішення надсилає отримані апеляційні скарги разом із 

матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної 

інстанції. 

Якщо апеляційні скарги, надійшли після направлення ма-

теріалів кримінального провадження до суду апеляційної інстан-

ції, вони – не пізніше наступного дня після їх надходження, на-

правляються до суду апеляційної інстанції (ст. 397 КПК). 

Після надходження апеляційної скарги до суду апеляцій-

ної інстанції, вона не пізніше наступного дня передається судді-
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доповідачу, який протягом трьох днів перевіряє її на відпо- 

відність вимогам ст. 396 КПК і за відсутності перешкод по- 

становляє ухвалу про відкриття апеляційного провадження 

(ст.  398 КПК). 

Якщо суддя-доповідач, установив, що апеляційну скаргу 

на вирок або ухвалу суду першої інстанції подано без додер-

жання вимог, передбачених ст. 396 КПК, він постановляє ух-

валу про залишення апеляційної скарги без руху, в якій зазнача-

ються недоліки скарги і установлюється достатній строк для їх 

усунення, який не може перевищувати пʼятнадцяти днів із дня 

отримання ухвали особою, яка подала апеляційну скаргу. Копія 

ухвали про залишення апеляційної скарги без руху невідкладно 

надсилається особі, яка подала апеляційну скаргу. 

Якщо особа усунула недоліки апеляційної скарги у строк, 

встановлений суддею-доповідачем, скарга вважається поданою 

у  день первинного її подання до суду апеляційної інстанції.  

Протягом трьох днів після усунення недоліків апеляційної 

скарги і за відсутності перешкод суддя-доповідач постановляє 

ухвалу про відкриття апеляційного провадження. 

Апеляційна скарга повертається, у таких випадках:  

− особа не усунула недоліки апеляційної скарги, яку за-

лишено без руху, в установлений строк;  

− апеляційну скаргу подала особа, яка не має права пода-

вати апеляційну скаргу;  

− апеляційна скарга не підлягає розгляду в цьому суді 

апеляційної інстанції;  

− апеляційна скарга подана після закінчення строку апе-

ляційного оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання 

про поновлення цього строку або суд апеляційної інстанції за 

заявою особи не знайде підстав для його поновлення. 

Суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження лише, 

якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підля-

гає оскарженню в апеляційному порядку, або судове рішення 

оскаржене виключно з підстав, з яких воно не може бути оскар-

женим згідно зі ст. 394 КПК. 

Копія ухвали про повернення апеляційної скарги, відмову 

у відкритті провадження невідкладно надсилається особі, яка 
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подала апеляційну скаргу, разом з апеляційною скаргою та усіма 

доданими до неї матеріалами. 

Ухвала про повернення апеляційної скарги або відмову 

у  відкритті провадження може бути оскаржена в касаційному 

порядку. 

Залишення апеляційної скарги без руху або її повернення 

не позбавляють права повторного звернення до суду апеляцій-

ної  інстанції – у межах строку на апеляційне оскарження 

(ст.  399  КПК). 

Подання апеляційної скарги може мати такі наслідки:  

– на вирок або ухвалу суду зупиняє набрання ними  

законної сили та їх виконання, окрім випадків, установ- 

лених КПК;  

– на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею закон-

ної сили, але не зупиняє її виконання, окрім випадків, установ-

лених КПК; 

– якщо апеляційну скаргу подано обвинуваченим, щодо 

якого судом ухвалено вирок за результатами спеціального судо-

вого провадження (за відсутності обвинуваченого, ст. 297-1 

КПК, п. 20-1 розділу 11 КПК) суд поновляє строк за умови  

надання обвинуваченим підтвердження наявності поважних при-

чин, передбачених ст. 138 КПК, та надсилає апеляційну скаргу 

разом із матеріалами кримінального провадження до суду апеля-

ційної інстанції відповідно до вимог ст. 399 КПК (ст. 400 КПК). 

Особи, які мають право на апеляційне оскарження (ст. 393 

КПК), мають право подати до суду апеляційної інстанції запере-

чення на апеляційну скаргу на вирок або ухвалу суду першої 

інстанції в письмовій формі протягом установленого судом апе-

ляційної інстанції строку. 

У запереченні на апеляційну скаргу зазначається:  

− найменування суду апеляційної інстанції;  

− прізвище, імʼя, по батькові (найменування), місце про-

живання (перебування) особи, яка подає апеляційну скаргу, а та-

кож номер засобу звʼязку, адреса електронної пошти, якщо такі є;  

− судове рішення, яке оскаржується, і назва суду, який 

його  ухвалив;  
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− номер кримінального провадження в суді апеляційної 

інстанції, якщо він повідомлений судом апеляційної інстанції;  

− обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог апеля-

ційної скарги;  

− у разі необхідності – клопотання особи, яка подає запе-

речення на апеляційну скаргу;  

− перелік матеріалів, які додаються. 

Також у запереченні на апеляційну скаргу зазначається, чи 

бажає особа взяти участь в апеляційному розгляді та підписуєть-

ся особою, яка його подає (ст. 402 КПК). 

До закінчення апеляційного розгляду особа, яка подала 

апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї. Захисник 

підозрюваного, обвинуваченого, представник потерпілого мо-

жуть відмовитися від апеляційної скарги тільки за згодою відпо-

відно до підозрюваного, обвинуваченого або потерпілого. 

Якщо вирок або ухвала суду першої інстанції не були 

оскаржені іншими особами або якщо немає заперечень інших 

осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження, 

з огляду на відмову від апеляційної скарги, суд апеляційної ін-

станції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження. 

До початку апеляційного розгляду особа, яка подала апе-

ляційну скаргу, має право змінити та/або доповнити її, тоді суд 

апеляційної інстанції за клопотанням осіб, які беруть участь 

в  апеляційному розгляді, надає їм час, необхідний для вивчення 

зміненої апеляційної скарги і подання заперечень на неї. 

Унесення до апеляційної скарги змін, які тягнуть за собою 

погіршення становища обвинуваченого, за межами строків на 

апеляційне оскарження не допускається (ст. 403 КПК). 

Суд апеляційної інстанції може переглядати судові  

рішення суду першої інстанції тільки в межах апеляційної 

скарги. Але суд апеляційної інстанції вправі вийти за межі апеля-

ційних вимог, якщо цим не погіршується становище обвинуваче-

ного або особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру.  

Так, якщо розгляд апеляційної скарги дає підстави для  

ухвалення рішення на користь осіб, в інтересах яких апеляційні 
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скарги не надійшли, суд апеляційної інстанції зобовʼязаний  

ухвалити таке рішення. 

У такому разі суд апеляційної інстанції, за клопотанням 

учасників судового провадження, зобовʼязаний повторно дослі-

дити обставини, встановлені під час кримінального проваджен-

ня, якщо вони досліджені судом першої інстанції не повністю 

або з порушеннями. 

Окрім того, суд може дослідити докази, які не досліджува-

лися судом першої інстанції, якщо про дослідження таких дока-

зів учасники судового провадження заявляли клопотання під час 

розгляду в суді першої інстанції або якщо вони стали відомі піс-

ля ухвалення судового рішення, що оскаржується. 

Суд апеляційної інстанції не має права розглядати обви- 

нувачення, що не було висунуто в суді першої інстанції 

(ст.  404  КПК). 

 

 

21.3. Підготовка до апеляційного розгляду. 
Розгляд справи в суді апеляційної інстанції 

 
 

Апеляційному розгляду передує відповідна підготовка до 

нього. Суддя-доповідач протягом десяти днів після відкриття 

апеляційного провадження за скаргою на вирок або ухвалу суду 

першої інстанції:  

− надсилає копії ухвали про відкриття апеляційного про-

вадження учасникам судового провадження разом з копіями 

апеляційних скарг, інформацією про їхні права й обовʼязки і 

встановлює строк, протягом якого можуть бути подані запере-

чення на апеляційну скаргу;  

− пропонує учасникам судового провадження подати нові 

докази, на які вони посилаються, або витребовує їх за клопотан-

ням особи, яка подала апеляційну скаргу;  

− вирішує інші клопотання, заразом щодо обрання, зміни 

або скасування запобіжного заходу;  
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− вирішує інші питання, необхідні для апеляційного  

розгляду. 

Усі судові рішення судді-доповідача під час підготовки до 

апеляційного розгляду викладаються у формі ухвали. Копії ухвал 

надсилаються учасникам судового провадження. 

Після закінчення підготовки до апеляційного розгляду  

суддя-доповідач постановляє ухвалу про закінчення підготовки 

та призначення апеляційного розгляду. 

Обвинувачений підлягає обовʼязковому виклику в судове 

засі- дання для участі в апеляційному розгляді, якщо: в апеля-

ційній скарзі порушується питання про погіршення його стано-

вища або якщо суд визнає обовʼязковою його участь, а обвину-

вачений, який утримується під вартою – також у разі, якщо про 

це надійшло його клопотання (ст. 401 КПК). 

Апеляційний розгляд відбувається згідно з правилами су-

дового розгляду в суді першої інстанції з урахуванням певних 

особливостей. 

Після відкриття судового засідання, повідомлення про по-

вне фіксування судового розгляду технічними засобами, оголо-

шення складу суду і розʼяснення права відводу та ознайомлення 

з правами й обовʼязками (памʼятка) осіб, які беруть участь в апе-

ляційному розгляді (ст.ст. 342–345 КПК), і вирішення заявлених 

клопотань суддя-доповідач у необхідному обсязі доповідає зміст 

оскарженого судового рішення, доводи учасників судового про-

вадження, викладені в апеляційних скаргах й запереченнях, 

і  зʼясовує, чи підтримують свої апеляційні скарги особи, які 

їх  подали. 

Першій надається слово особі, яка подала апеляційну ска-

ргу (в судових дебатах також). Якщо апеляційні скарги подали 

обидві сторони кримінального провадження, першим висловлює 

доводи обвинувачений. Після цього слово надається іншим  

учасникам судового провадження. 

Неприбуття сторін або інших учасників кримінального 

провадження без поважних причини не перешкоджає проведен-

ню розгляду, якщо такі особи були належно повідомлені 

про  дату, час і місце апеляційного розгляду. Якщо для участі 

в розгляді в судове засідання не прибули учасники кримінального 
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провадження, участь яких згідно з вимогами КПК або рішенням 

суду апеляційної інстанції є обовʼязковою, апеляційний розгляд 

відкладається. 

Перед виходом суду до нарадчої кімнати для ухвалення 

судового рішення щодо законності й обґрунтованості вироку 

суду першої інстанції обвинуваченому, який брав участь в апе-

ляційному розгляді, надається останнє слово (ст. 405 КПК). 

Якщо всі учасники судового провадження заявили кло- 

потання про здійснення провадження за їх відсутності – суд  

апеляційної інстанції має право ухвалити судове рішення за ре-

зультатами письмового провадження. 

Якщо під час письмового провадження суд апеляційної 

інстанції зробить висновок, що необхідно провести апеляційний 

розгляд, він призначає такий розгляд. Після його проведення 

копія судового рішення апеляційної інстанції надсилається учас-

никам судового провадження протягом трьох днів з дня його 

підписання (ст. 406 КПК). 

За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок 

або ухвалу суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має 

право прийняти одне з таких рішень:  

− залишити вирок або ухвалу без змін;  

− змінити вирок або ухвалу;  

− скасувати вирок повністю або частково та ухвалити но-

вий вирок;  

− скасувати ухвалу повністю або частково та ухвалити 

нову ухвалу;  

− скасувати вирок або ухвалу і закрити кримінальне про-

вадження;  

− скасувати вирок або ухвалу і призначити новий розгляд 

у суді першої інстанції. 

Треба зазначити, що за наслідками апеляційного розгляду 

за скаргою на вирок суду на підставі угоди – суд апеляційної 

інстанції, окрім перших пʼяти вказаних рішень, має право скасу-

вати вирок і направити кримінальне провадження до: 

– суду першої інстанції для проведення судового прова-

дження у загальному порядку, якщо угода укладена під час  

судового провадження;  
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– органу досудового розслідування для здійснення досу-

дового розслідування в загальному порядку, якщо угода укладе-

на під час досудового розслідування. 

За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухва-

ли слідчого судді суд апеляційної інстанції має право:  
− залишити ухвалу без змін;  

− скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу (ст. 407 

КПК). 

Суд апеляційної інстанції може змінити вирок або  

ухвалу суду в разі:  

− помʼякшення призначеного покарання, якщо визнає, що 

покарання за своєю суворістю не відповідає тяжкості криміналь-

ного правопорушення та особі обвинуваченого;  

− зміни правової кваліфікації кримінального правопору-

шення і застосування статті (частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність про менш тяжке кримінальне пра-

вопорушення;  

− зменшення сум, які підлягають стягненню, або збіль-

шення цих сум, якщо таке збільшення не впливає на обсяг  

обвинувачення і правову кваліфікацію кримінального право- 

порушення;  

− в інших випадках, якщо зміна вироку не погіршує ста-

новища обвинуваченого. 

Суд апеляційної інстанції змінює ухвалу суду про засто-

сування примусових заходів медичного або виховного характе-

ру в разі:  

− зміни правової кваліфікації діяння, передбаченого за-

коном України про кримінальну відповідальність, і застосування 

статті (частини статті) закону України про кримінальну від- 

повідальність, яка передбачає відповідальність за менш тяжке 

діяння;  

− помʼякшення виду примусових заходів медичного або 

виховного характеру (ст. 408 КПК). 

Якщо суд апеляційної інстанції не проводив судового 

слідства, після виконання дій, зазначених у ст.ст. 342–345 

КПК,  суддя-доповідач ознайомлює учасників судового розгляду 
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з додатковими матеріалами, якщо вони були подані, з матеріала-

ми, що надійшли зі суду першої інстанції на виконання дору-

чень, вислуховує їх пояснення щодо поданих апеляцій у порядку, 

передбаченому ст. 318 КПК, і переходить до судових дебатів. 

Судове слідство в апеляційному суді провадиться за пра-

вилами проведення судового слідства у судовому провадженні, 

і  лише щодо тієї частини вироку, ухвала законність і обґрунто-

ваність якої, оспорюється в апеляції. 

Судові дебати в суді апеляційної інстанції проводяться 

відповідно до вимог ст. 364 КПК і полягають у промовах учас-

ників судового розгляду стосовно тієї частини вироку, ухвала 

якої оскаржена.  

Перед виходом суду до нарадчої кімнати для постанов-

лення рішення щодо законності й обґрунтованості вироку, ухва-

ли суду першої інстанції обвинуваченому, якщо він брав участь 

в  апеляційному розгляді справи, надається останнє слово.  

 
 

21.4. Підстави для скасування 
або зміни вироку 

або ухвали апеляційним судом. 
Призначення нового розгляду 

в суді першої інстанції 
 
 

Підставами для скасування або зміни судового рішення 

судом апеляційної інстанції є:  

− неповнота судового розгляду;  

− невідповідність висновків суду, викладених у судовому 

рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження;  

− суттєве порушення вимог кримінального процесуаль-

ного закону;  

− неправильне застосування закону України про кримі-

нальну відповідальність. 

Підставою для скасування або зміни вироку суду першої 

інстанції може бути також невідповідність призначеного  
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покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі 

обвинуваченого. 

Суд апеляційної інстанції не вправі скасувати виправдува-

льний вирок лише з мотивів вагомого порушення прав обвину-

ваченого.  

Суд апеляційної інстанції не вправі скасувати ухвалу про 

незастосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру лише з мотивів істотного порушення прав особи, сто-

совно якої вирішувалося питання про застосування таких заходів 

(ст. 409 КПК). 

Неповним визнається судовий розгляд, під час якого за-

лишилися недослідженими обставини, зʼясування яких може 

мати істотне значення для ухвалення законного, обґрунтованого 

та справедливого судового рішення, зокрема, у разі якщо:  

− судом були відхилені клопотання учасників судового 

провадження про допит певних осіб, дослідження доказів або 

учинення інших процесуальних дій для підтвердження або спро-

стування обставин, зʼясування яких може мати важливе значення 

для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого су-

дового рішення;  

− необхідність дослідження тієї або іншої підстави ви-

пливає з нових даних, установлених під час розгляду справи 

в  суді апеляційної інстанції (ст. 410 КПК). 

Судове рішення вважається таким, що не відповідає фак-

тичним обставинам кримінального провадження, якщо:  

− висновки суду не підтверджуються доказами, дослі-

дженими під час судового розгляду;  

− суд не взяв до уваги докази, які могли суттєво вплину-

ти на його висновки;  

− за наявності суперечливих доказів, які мають істотне 

значення для висновків суду, в судовому рішенні не зазначено, 

чому суд узяв до уваги одні докази й відкинув інші;  

− висновки суду, викладені в судовому рішенні, містять 

істотні суперечності. 

Вирок й ухвала підлягають скасуванню або зміні із зазна-

чених підстав лише тоді, коли невідповідність висновків суду 
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фактичним обставинам кримінального провадження вплинула 

або могла вплинути на вирішення питання про винуватість або 

невинуватість обвинуваченого, на правильність застосування 

закону України про кримінальну відповідальність, на визначення 

міри покарання або застосування примусових заходів медичного 

або виховного характеру (ст. 411 КПК). 

Істотними порушеннями вимог кримінального процесу-

ального закону є такі порушення вимог КПК, які перешкодили 

або могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване 

судове рішення. 

Судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, 

якщо:  

− за наявності підстав для закриття судом провадження в 

кримінальній справі його не було закрито;  

− судове рішення ухвалено незаконним складом суду;  

− судове провадження здійснено за відсутності обвину-

ваченого, окрім випадків, передбачених ч. 3 ст. 323 або ст. 381 

КПК, або прокурора, окрім випадків, коли його участь не є 

обовʼязковою;  

− судове провадження здійснено за відсутності захисни-

ка, якщо його участь є обовʼязковою;  

− судове провадження здійснено за відсутності потерпі-

лого, належно не повідомленого про дату, час і місце судового 

засідання;  

− порушено правила підсудності;  

− у матеріалах провадження відсутній журнал судового 

засідання або технічний носій інформації, на якому зафіксовано 

судове провадження в суді першої інстанції (ст. 412 КПК). 

Неправильним застосуванням закону України про кри-

мінальну відповідальність, що тягне за собою скасування або 

зміну судового рішення, є:  

− незастосування судом закону, який підлягає застосу-

ванню;  

− застосування закону, який не підлягає застосуванню;  

− неправильне тлумачення закону, яке суперечить його 

точному змісту;  
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− призначення суворішого покарання, ніж передбачено 

відповідною статтею (частиною статті) закону України про кри-

мінальну відповідальність (ст. 413 КПК). 

Невідповідність призначеного судом покарання ступе-

ню тяжкості кримінального правопорушення та особі обви-

нуваченого визнається таке покарання, яке хоч і не виходить за 

межі, встановлені відповідною статтею (частиною статті) закону 

України про кримінальну відповідальність, але за своїм видом 

або розміром є явно несправедливим через мʼякість або суворість 

(ст. 414 КПК). 

Підстави для призначення нового розгляду в суді першої 

інстанції. Суд апеляційної інстанції скасовує вирок або ухвалу 

суду і призначає новий розгляд у суді першої інстанції, якщо: 

1)  встановлено порушення, передбачені п. п. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 

ст. 412 КПК; 2) в ухваленні судового рішення брав участь суддя, 

якому заявлено відвід на підставі обставин, які очевидно викли-

кали сумнів у неупередженості судді, і заяву про його відвід 

визнано судом апеляційної інстанції обґрунтованою; 3) судове 

рішення ухвалено або підписано не тим складом суду, який здій-

снював судовий розгляд. 

У разі призначення нового розгляду в суді першої інстанції, 

суд апеляційної інстанції не має права вирішувати наперед питан-

ня про доведеність або недоведеність обвинувачення, достовір-

ність або недостовірність доказів, переваги одних доказів над ін-

шими, застосування судом першої інстанції того або іншого зако-

ну України про кримінальну відповідальність та покарання. 

Висновки і мотиви, з яких скасовані судові рішення, є 

обовʼязковими для суду першої інстанції під час нового розгляду 

(ст. 415 КПК). 

Особливості нового розгляду судом першої інстанції по-

лягають у тому, що після скасування судом апеляційної інстанції 

вироку або ухвали про закриття кримінального провадження або 

про застосування, відмову в застосуванні примусових заходів 

медичного або виховного характеру суд першої інстанції здійс-

нює судове провадження згідно з вимогами Розділу 4 КПК 

в  іншому складі суду. 
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Під час нового розгляду в суді першої інстанції допуска-

ється застосування закону про більш тяжке кримінальне право-

порушення та посилення покарання тільки за умови, якщо вирок 

було скасовано за апеляційною скаргою прокурора або потерпі-

лого або його представника, з огляду на необхідність застосу-

вання закону про більш тяжке кримінальне правопорушення або 

посилення покарання. 

Під час нового розгляду в суді першої інстанції питання 

про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру правова кваліфікація діяння, передбаченого законом 

України про кримінальну відповідальність, як більш тяжкого 

допускається за умови, якщо на цій підставі подано апеляційну 

скаргу прокурором або потерпілим або його представником (ст. 

416 КПК). 

Суд апеляційної інстанції, встановивши обставини, перед-

бачені у ст. 284 КПК (закриття кримінального провадження), 
скасовує обвинувальний вирок або ухвалу і закриває криміналь-

не провадження (ст. 417 КПК). 

 

 
21.5. Процесуальні акти 

апеляційної інстанції. 
Постановлення вироку 

апеляційним судом 

 

 
Судові рішення суду апеляційної інстанції оформляються 

відповідними процесуальними актами, а саме: у разі скасування 

вироку повністю або частково (п. 3 ч. 1 ст. 407 КПК), суд апеля-

ційної інстанції ухвалює вирок. Будь-яке інше рішення суд апе-

ляційної інстанції ухвалює у формі ухвали. 

Судові рішення суду апеляційної інстанції ухвалюються, 

проголошуються, видаються, розʼяснюються або надсилаються 

учасникам судового провадження відповідно до порядку, перед-

баченого ст.ст. 368–380 КПК (ст. 418 КПК). 
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Згідно зі ст. 369 КПК, вирок – це судове рішення, у якому 
суд вирішує обвинувачення по суті, а ухвала – це судове рішення, 
у якому суд вирішує інші питання (всі окрім обвинувачення 
по  суті). 

Ухвала суду апеляційної інстанції складається з трьох  

частин: вступної, мотивувальної і резолютивної. У вступній 

частині вказуються: дата і місце її постановлення; найменуван-

ня суду апеляційної інстанції, прізвищ та ініціалів суддів і секре-

таря судового засідання; найменування (номера) кримінального 

провадження; прізвища, імʼя і по батькові підозрюваного, обви-

нуваченого, року, місяця і дня його народження, місця наро-

дження і місця проживання; закону України про кримінальну 

відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, 

у  вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа; імен 

(найменувань) учасників судового провадження.  

Мотивувальна частина має містити: короткий зміст ви-

мог апеляційної скарги і судового рішення суду першої інстанції; 

узагальнення доводів особи, яка подала апеляційну скаргу; уза-

гальнений виклад позиції інших учасників судового проваджен-

ня; встановлені судом першої інстанції обставини; встановлені 

судом апеляційної інстанції обставини з посиланням на докази, 

а  також мотивів визнання окремих доказів недопустимими 

або  неналежними; мотиви, з яких суд апеляційної інстанції ви-

ходив у разі постановлення ухвали, і положення закону, яким 

він  керувався.  

Резолютивна частина містить: висновки суду апеляцій-

ної інстанції по суті вимог апеляційної скарги; рішення щодо 

запобіжного заходу; розподіл процесуальних витрат; строк 

і  порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження. 

У разі залишення апеляційної скарги без задоволення 

в  ухвалі суду апеляційної інстанції мають бути зазначені підста-

ви, з яких апеляційну скаргу визнано необґрунтованою. 

У разі скасування або зміни судового рішення в ухвалі має 

бути зазначено, які статті закону порушено та в чому саме поля-

гають ці порушення або необґрунтованість вироку або ухвали 

(ст. 419 КПК). 
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Суд апеляційної інстанції скасовує вирок суду першої ін-

станції і ухвалює свій вирок у разі:  

− необхідності застосування закону про більш тяжке кри- 

мінальне правопорушення або збільшення обсягу обвинувачення;  

− необхідності застосування суворішого покарання;  

− скасування необґрунтованого виправдувального вироку 

суду першої інстанції;  

− неправильного звільнення обвинуваченого від відбу-

вання покарання. 

Вирок суду апеляційної інстанції має відповідати загаль-

ним вимогам до вироків. У вироку суду апеляційної інстанції 

зазначаються зміст вироку суду першої інстанції, короткий зміст 

вимог апеляційної скарги, мотиви ухваленого рішення, рішення 

по суті вимог апеляційної скарги. 

Суд апеляційної інстанції скасовує ухвалу про застосу-

вання примусових заходів медичного або виховного характеру 

і  постановляє свою ухвалу в разі:  

− необхідності правової кваліфікації діяння, передбаче-

ного законом України про кримінальну відповідальність, як 

більш тяжкого;  

− застосування більш суворого виду примусових заходів 

медичного або виховного характеру;  

− скасування необґрунтованої ухвали суду про відмову 

в  застосуванні примусових заходів медичного або виховного 

характеру та закриття кримінального провадження щодо неосуд-

ного або неповнолітнього з тих мотивів, що вони не вчинили 

діяння, передбаченого законом України про кримінальну відпо-

відальність (ст. 420 КПК). 

Недопустимість погіршення правового становища об-

винуваченого: 

Обвинувальний вирок, ухвалений судом першої інстанції, 

може бути скасовано з огляду на необхідність застосувати закон 

про більш тяжке кримінальне правопорушення або суворіше 

покарання, скасувати неправильне звільнення обвинуваченого 

від відбування покарання, збільшити суми, які підлягають  

стягненню, або в інших випадках, коли це погіршує становище 
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обвинуваченого, лише у разі, якщо з цих підстав апеляційну  

скаргу подали прокурор, потерпілий або його представник. 

Виправдувальний вирок, ухвалений судом першої інстан-

ції, може бути скасований лише в разі, якщо апеляційну скаргу 

подав прокурор, потерпілий або його представник, а також 

на  підставі апеляційної скарги обвинуваченого, його захисника 

з  мотивів і підстав виправдання. 

Ухвала суду першої інстанції про застосування приму-

сових заходів медичного або виховного характеру може бути 

скасована через необхідність застосувати закон про більш тяжке 

діяння, передбачене законом України про кримінальну відпові-

дальність, та суворіший вид примусових заходів медичного або 

виховного характеру лише у разі, якщо з цих підстав апеляційну 

скаргу подали прокурор, потерпілий або його представник. 

Ухвала суду першої інстанції про відмову в застосуванні 

примусових заходів медичного або виховного характеру 

та  закриття кримінального провадження щодо неосудного 

або неповнолітнього з тих мотивів, що вони не вчинили діяння, 

передбачене законом України про кримінальну відповідальність, 

може бути скасована лише в разі, якщо з цих підстав апеляційну 

скаргу подали прокурор, потерпілий або його представник. 

Ухвала суду першої інстанції може бути скасована з ме-

тою погіршення становища особи, щодо якої вона постановлена, 

лише у разі, якщо з цих підстав апеляційну скаргу подали проку-

рор, потерпілий або його представник (ст. 421 КПК). 

Законом передбачено певний порядок перевірки ухвал 

слідчого судді. Отримавши апеляційну скаргу на ухвалу слідчого 

судді, суддя-доповідач невідкладно витребовує з суду першої 

інстанції відповідні матеріали та не пізніше як за день повідом-

ляє особу, яка її подала, прокурора та інших заінтересованих осіб 

про час, дату і місце апеляційного розгляду. Апеляційна скарга 
на ухвалу слідчого судді розглядається не пізніше як через три 
дні після її надходження до суду апеляційної інстанції. 

Останнім можливим закінченням провадження в суді 

апеляційної інстанції є повернення матеріалів кримінального 

провадження суду першої інстанції. 
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Після закінчення апеляційного провадження матеріали 

кримінального провадження не пізніше як у семиденний строк, 

а  в провадженні за апеляційною скаргою на ухвалу слідчого  
судді – не пізніше як у триденний строк, направляються до суду 

першої інстанції (ст. 423 КПК). 

 

 

Контрольні запитання 

 
1. Який порядок і строки апеляційного оскарження? 

2. Що охоплює підготовка до апеляційного розгляду?  

3. Яка форма апеляційної скарги та її зміст? 

4. Який порядок подачі до суду апеляційної скарги? 

5. Який порядок апеляційного розгляду?  

6. Що таке заперечення на апеляційну скаргу? 

7. Який порядок письмового апеляційного провадження? 

8. Які підстави зміни вироку або ухвали суду судом апе-

ляційної інстанції? 

9. Які підстави направлення справи на новий судовий роз-

гляд у першій інстанції? 

10. Який порядок закриття кримінального провадження 

судом апеляційної інстанції? 

11. Які види судових рішень суду апеляційної інстанції? 
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Тема 22 

 

ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ 

КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ 
 

 
22.1.  Поняття і значення стадії касаційного провадження 
22.2.  Суб' єкти, строки та межі касаційного провадження 
22.3. Порядок та результати розгляду справи касаційним  

                     судом. Рішення касаційної інстанції 
 

 

22.1. Поняття і значення стадії 
касаційного провадження 

 
 

Будь-яка сучасна судова система світу є ефективною та  

дієвою виключно за умови наявності розвинутого інституту  

перевірки судових рішень, який вважається однією з важливих 

засад у сфері правосуддя та гарантує забезпечення законності 

й  правопорядку в державі. Відповідно до п. 8 ст. 129 Конститу-

ції України передбачено забезпечення апеляційного та касацій-

ного оскарження рішення суду. 

Перегляд судових рішень у кримінальному провадженні 

в  суді касаційної інстанції є, за загальним правилом, останнім 

національним засобом юридичного захисту прав і свобод люди-

ни в  Україні (перегляд судового рішення Верховним судом 

України є можливим лише у виключних випадках, визначених 

у  ст. 445 КПК). У разі касаційного провадження має бути  

забезпечена єдність застосування норм КПК, що слугує однією 
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з  гарантій забезпечення законності та верховенства права у кри-

мінальному провадженні. 

Конституційна засада щодо забезпечення апеляційного та 

касаційного оскарження рішення суду, окрім випадків, установ-

лених законом, яка закріплена у ст. 129 Конституції України, 

відображена у ч. 2 ст. 24 КПК, якою гарантується право на пере-

гляд вироку, ухвали суду, що стосується прав, свобод або інте-

ресів особи, судом вищої інстанції у порядку, передбаченому 

законом, незалежно від участі особи у судовому розгляді. 

Варто зауважити, що не вважається порушенням зазначе-

ної конституційної засади закріплення переліку рішень, які під-

лягають касаційному оскарженню (законодавче визначення пре-

дмета касаційного оскарження) або заборон щодо оскарження 

судових рішень. 

Касаційне провадження – це стадія кримінального про-
цесу, в якій суд касаційної інстанції переглядає судові рішення 
суду першої та апеляційної інстанції у зв'язку з поданою на них 
касаційною скаргою. 

Така діяльність полягає у розгляді судом вищої інстан-

ції  кримінальних проваджень за касаційними скаргами і вирі-

шенні питання щодо законності та обґрунтованості оскаржува-

них рішень.  

Стадія починається із моменту подання касаційної скарги, 

її сутністю є перевірка матеріалів кримінальних проваджень, яка 

закінчується прийняттям ухвали.  

Завдання стадії:  

− сприяти законності й обґрунтованості судових рішень, 

які оскаржені та здійснювати превентивний вплив на інші судові 

рішення; 

− сприяти недопущенню виконання незаконних і необ-

ґрунтованих судових рішень; 

− гарантувати права і законні інтереси засудженого, по-

терпілого та інших учасників судочинства, які оскаржують судо-

ві рішення з питань, що торкаються їх інтересів; 

− здійснювати процесуальний контроль за діяльністю  

судів з боку вищої судової інстанції. 
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Значення стадії касаційного провадження розкривають 

такі положення: 

− гарантія від незаконного і необґрунтованого засуджен-

ня особи або навпаки, від залишення непокараними осіб, які 

вчинили кримінальне правопорушення; 

− вказана стадія є гарантією прав і свобод не лише засу-

дженого, а й потерпілого, цивільного позивача, цивільного від-

повідача та інших учасників кримінального процесу; 

− є формою судового контролю за діяльністю судів ниж-

чого рівня і відтак сприяє однаковому застосуванню судами за-

кону на всій території; 

− формує єдину судову політику, що сприяє підвищенню 

рівня досудового провадження та судового розгляду криміналь-

них проваджень; 

− сприяє запобіганню звернення до виконання незакон-

них та необґрунтованих рішень апеляційних судів та виконання 

рішень місцевих судів. 

Відповідно до п. 21 ст. 3 КПК суд касаційної інстанції – 

Верховний Суд; 

Відповідно до ст. 424 КПК у касаційному порядку  

можуть бути оскаржені: 

– вироки та ухвали про застосування або відмову в засто-

суванні примусових заходів медичного або виховного характеру 

суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному поряд-

ку, а також судові рішення суду апеляційної інстанції, постанов-

лені щодо зазначених судових рішень суду першої інстанції; 

– ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апе-

ляційному порядку, а також ухвали суду апеляційної інстанції 

можуть бути оскаржені в касаційному порядку, якщо вони пере-

шкоджають подальшому кримінальному провадженню, окрім 

випадків, передбачених КПК.  

Заперечення проти інших ухвал можуть бути включені до 

касаційної скарги на судове рішення, ухвалене за наслідками 

апеляційного провадження. 

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди після його 
перегляду в апеляційному порядку, а також судове рішення суду 
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апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної  
скарги на такий вирок можуть бути оскаржені в касаційному 
порядку: 

− засудженим, його захисником, законним представни-

ком виключно з підстав: призначення судом покарання, суворі-

шого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без 

згоди засудженого на призначення покарання; невиконання  

судом вимог, установлених чч. 4–7 ст. 474 КПК, заразом  

нерозʼяснення засудженому наслідків укладення угоди; 

− потерпілим, його представником, законним представ-

ником виключно з підстав: призначення судом покарання менш 

суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без 

згоди потерпілого на призначення покарання; невиконання су-

дом вимог, установлених чч. 6 або 7 ст. 474 КПК; нерозʼяснення 

потерпілому наслідків укладення угоди; 

− прокурором виключно з підстав: призначення судом 

покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; за-

твердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з ч. 4 

ст.  469 КПК угода не може бути укладена. 

Ухвала слідчого судді після її перегляду в апеляційному 

порядку, а також ухвала суду апеляційної інстанції за результа-

тами розгляду апеляційної скарги на таку ухвалу оскарженню 

в  касаційному порядку не підлягають. 

 
 

22.2. Субʼєкти, строки та межі 
касаційного провадження 

 
 

Згідно зі ст. 425 КПК, касаційну скаргу мають право  

подати: 

− засуджений, його законний представник або захисник – 

у частині, що стосується інтересів засудженого; 

− виправданий, його законний представник або захис-

ник – у частині мотивів і підстав виправдання; 
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− підозрюваний, обвинувачений, його законний пред- 

ставник або захисник; 

− законний представник, захисник неповнолітнього або 

неповнолітній, щодо якого вирішувалося питання про застосу-

вання примусових заходів виховного характеру, – в частині, що 

стосується інтересів неповнолітнього; 

− законний представник або захисник особи, щодо якої 

вирішувалося питання про застосування примусових заходів 

медичного характеру; 

− прокурор; 

− потерпілий або його законний представник або пред-

ставник – у частині, що стосується інтересів потерпілого, але 

в  межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції; 

− цивільний позивач, його представник або законний 

представник – у частині, що стосується вирішення цивільного 

позову; 

− цивільний відповідач або його представник – у частині, 

що стосується вирішення цивільного позову; 

− представник юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, – у частині, що стосується інтересів юридичної 

особи. 

Особам, які мають право подати касаційну скаргу, на- 

дається можливість ознайомитися в суді з матеріалами криміна-

льного провадження для вирішення питання про подання каса-

ційної скарги. 

Порядок і строки касаційного оскарження (ст. 426 

КПК). Касаційна скарга подається безпосередньо до суду каса-

ційної інстанції. Касаційна скарга на судові рішення може бути 

подана протягом трьох місяців з дня проголошення судового 
рішення судом апеляційної інстанції, а засудженим, який трима-

ється під вартою, – в той самий строк з дня вручення йому копії 

судового рішення. 

Протягом строку, встановленого на касаційне оскарження, 

матеріали кримінального провадження ніким не можуть бути 

витребувані з суду, який виконує судове рішення, окрім суду 

касаційної інстанції. 
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Касаційна скарга подається в письмовій формі. У каса-

ційній скарзі зазначаються: 

− найменування суду касаційної інстанції; 

− прізвище, імʼя, по батькові (найменування), поштова 

адреса особи, яка подає касаційну скаргу, а також номер засобу 

звʼязку, адреса електронної пошти, якщо такі є; 

− судове рішення, що оскаржується; 

− обґрунтування вимог особи, яка подала касаційну скар-

гу, із зазначенням того, у чому полягає незаконність або необ-

ґрунтованість судового рішення; 

− вимоги особи, яка подає касаційну скаргу, до суду ка-

саційної інстанції; 

− перелік матеріалів, які додаються. 

Якщо особа не бажає брати участь у касаційному розгляді, 

вона зазначає це в касаційній скарзі. 

Касаційну скаргу підписує особа, яка її подає. Якщо каса-

ційну скаргу подає захисник, представник потерпілого, до неї 

додаються оформлені належно документи, що підтверджують 

його повноваження відповідно до вимог КПК. 

До касаційної скарги додаються копії судових рішень, які 

оскаржуються. 

До касаційної скарги додаються її копії з додатками  

в кількості, необхідній для надіслання сторонам кримінального 

провадження і учасникам судового провадження. Ця вимога 

не  поширюється на засудженого, який тримається під вартою 

(ст.  427 КПК). 

Відкриття касаційного провадження здійснюється від-

повідно до ст. 428 КПК. Відтак суд касаційної інстанції відкри-

ває касаційне провадження протягом пʼяти днів з дня надхо-

дження касаційної скарги, якщо немає підстав для залишення 

касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги або 

відмови у відкритті касаційного провадження. Питання про відк-

риття касаційного провадження суд касаційної інстанції вирішує 

без виклику сторін кримінального провадження. 

Суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про відмову 

у  відкритті касаційного провадження, якщо: 
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− касаційна скарга подана на судове рішення, яке не під-

лягає оскарженню в касаційному порядку; 

− з касаційної скарги, наданих до неї судових рішень та 

інших документів убачається, що підстав для задоволення скарги 

немає. 

Суд касаційної інстанції вправі відмовити у відкритті ка-

саційного провадження з підстави, передбаченої п. 1 ч. 2 ст. 428 

КПК (касаційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає 
оскарженню в касаційному порядку), без перевірки відповідності 

касаційної скарги вимогам ст. 427 КПК. 

Суд касаційної інстанції не вправі відмовити у відкритті 

касаційного провадження з підстави, передбаченої п. 2 ч. 2 

ст.  428 КПК (з касаційної скарги, наданих до неї судових рішень 
та інших документів вбачається, що підстав для задоволення 
скарги немає), якщо оскаржується судове рішення, яким згідно 

з  положеннями ст. 437 КПК (недопустимість погіршення право-
вого становища виправданого та засудженого) судом апеляцій-

ної інстанції погіршено становище підозрюваного, обвинуваче-

ного, засудженого, виправданого. Про відкриття або про відмову 

у відкритті касаційного провадження суд касаційної інстанції 

постановляє ухвалу. 

Копія ухвали про відкриття касаційного провадження або 

про відмову у відкритті касаційного провадження заразом із ка-

саційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами невід-

кладно надсилається особі, яка подала касаційну скаргу. 

Залишення касаційної скарги без руху або її повернення. 

Якщо суд касаційної інстанції, встановить, що касаційну скаргу 

подано без додержання вимог, передбачених ст. 427 КПК, поста-

новляє ухвалу про залишення касаційної скарги без руху, в якій 

зазначаються недоліки касаційної скарги і установлюється строк, 

необхідний для їх усунення, що не може перевищувати 

пʼятнадцяти днів із дня отримання ухвали особою, яка подала 

касаційну скаргу. 

Копія ухвали про залишення касаційної скарги без руху 

невідкладно надсилається особі, яка подала касаційну скаргу. 

Якщо особа усунула недоліки касаційної скарги у строк, 

встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного 
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її подання до суду касаційної інстанції. Протягом пʼяти днів  

після усунення недоліків касаційної скарги або закінчення  

строку, встановленого для усунення недоліків касаційної скарги, 

суд касаційної інстанції вирішує питання про відкриття касацій-

ного провадження. 

Касаційну скаргу повертають, якщо: 

− особа не усунула недоліки касаційної скарги, яку зали-

шено без руху, в установлений строк; 

− її подала особа, яка не має права подавати касаційну 

скаргу; 

− вона подана після закінчення строку касаційного оска-

рження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлен-

ня цього строку або суд касаційної інстанції за заявою такої осо-

би не знайшов підстав для його поновлення. 

Копія ухвали про повернення касаційної скарги невід- 

кладно надсилається особі, яка подала касаційну скаргу, разом 

з  касаційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами. 

Залишення касаційної скарги без руху або її повернення не 

позбавляє права повторного звернення до суду касаційної інста-

нції у межах строку на касаційне оскарження. 

Підготовка касаційного розгляду полягає у тому, що суд-

дя-доповідач протягом десяти днів після відкриття касаційного 

провадження без виклику сторін кримінального провадження:  

− надсилає копії ухвали про відкриття касаційного про-

вадження учасникам судового провадження разом з копіями 

касаційних скарг, інформацією про їхні права й обовʼязки і вста-

новлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення 

на касаційну скаргу;  

− витребовує матеріали кримінального провадження;  

− вирішує заявлені клопотання;  

− вирішує питання про зупинення виконання судових  

рішень, які оскаржуються;  

− вирішує інші питання, необхідні для касаційного  

розгляду. 

Усі рішення, ухвалені суддею-доповідачем під час під- 

готовки провадження до касаційного розгляду, викладаються 
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у  формі ухвали. Копії ухвали надсилаються учасникам судового 

провадження. 

Після проведення підготовчих дій та отримання матеріа-

лів  кримінального провадження суддя-доповідач постановляє 

ухвалу про закінчення підготовки та призначення касаційного 

розгляду. 

Засуджений підлягає обовʼязковому виклику в судове засі-

дання для участі в касаційному розгляді, якщо суд визнає 

обовʼязковою його участь, а засуджений, що тримається під вар-

тою, – також у випадках, якщо про це надійшло його клопотання 

(ст. 430 КПК). 

На касаційну скаргу можна подати заперечення, особам, 

які мають право на касаційне оскарження в письмовій формі 

протягом встановленого судом касаційної інстанції строку. 

Заперечення на касаційну скаргу має містити:  

− найменування суду касаційної інстанції;  

− прізвище, імʼя, по батькові (найменування), поштову ад-

ресу особи, яка подає заперечення на касаційну скаргу, а також 

номер засобу звʼязку, адресу електронної пошти, якщо такі є;  

− вказівку на судове рішення, яке оскаржується;  

− номер кримінального провадження в суді касаційної ін-

станції, якщо він повідомлений судом касаційної інстанції; 

− обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог касацій-

ної скарги;  

− у разі необхідності – клопотання особи, яка подає запе-

речення на касаційну скаргу;  

− перелік матеріалів, які додаються. 

У запереченні на касаційну скаргу зазначається, чи бажає 

особа взяти участь у касаційному розгляді. Заперечення на каса-

ційну скаргу підписується особою, яка його подає. 

Відмова від касаційної скарги, зміна і доповнення каса-

ційної скарги під час касаційного провадження здійснюється 

згідно з положеннями ст. 403 КПК, а саме – відповідно до апеля-

ційного провадження. Особа, яка подала касаційну скаргу, має пра-

во відмовитися від неї до закінчення касаційного розгляду. Захи-

сник підозрюваного, обвинуваченого, представник потерпілого 
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можуть відмовитися від апеляційної скарги тільки за згодою 

відповідно підозрюваного, обвинуваченого або потерпілого. 

Якщо вирок або ухвала суду першої інстанції не були 

оскаржені іншими особами або якщо немає заперечень інших 

осіб, які подали касаційну скаргу, проти закриття провадження 

у  звʼязку з відмовою від скарги, суд касаційної інстанції своєю 

ухвалою закриває провадження. 

До початку касаційного розгляду особа, яка подала каса-

ційну скаргу, має право змінити та/або доповнити її. У такому 

разі суд касаційної інстанції за клопотанням осіб, які беруть 

участь у розгляді, надає їм час, необхідний для вивчення зміне-

ної касаційної скарги і подання заперечень на неї. 

Унесення до касаційної скарги змін, які тягнуть за собою 

погіршення становища обвинуваченого, за межами строків на 

касаційне оскарження не допускається. 

Межі перегляду судом касаційної інстанції. Суд каса-

ційної інстанції переглядає судові рішення судів першої та апе-

ляційної інстанцій у межах касаційної скарги та перевіряє прави-

льність застосування судами першої та апеляційної інстанцій 

норм матеріального та процесуального права, правової оцінки 

обставин і не має права досліджувати докази, встановлювати 

та  визнавати доведеними обставини, що не були встановлені 

в  оскарженому судовому рішенні, вирішувати питання про дос-

товірність того або іншого доказу. 

Суд касаційної інстанції вправі вийти за межі касацій-

них вимог, якщо цим не погіршується становище засудженого, 

виправданого або особи, стосовно якої вирішувалося питання 

про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру.  

Якщо задоволення скарги дає підстави для ухвалення рі-

шення на користь інших засуджених, від яких не надійшли скар-

ги, суд касаційної інстанції зобовʼязаний ухвалити таке рішення 

(ст. 433 КПК). 

Відтак касаційна скарга, подається безпосередньо до суду 

касаційної інстанції і має бути подана протягом трьох місяців 

із  дня проголошення судового рішення судом апеляційної  
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інстанції, а засудженим, який тримається під вартою, – в той 

самий строк з дня вручення йому копії судового рішення. Суд 

касаційної інстанції переглядає судові рішення судів першої та 

апеляційної інстанцій у межах касаційної скарги і вправі вийти 

за межі касаційних вимог, якщо цим не погіршується становище 

засудженого, виправданого або особи, стосовно якої вирішува-

лося питання про застосування примусових заходів медичного 

або виховного характеру.  

 

 

22.3. Порядок та результати розгляду справи 

касаційним судом. 

Рішення касаційної інстанції 

 

 
Касаційний розгляд здійснюється згідно з правилами роз-

гляду в суді апеляційної інстанції з урахуванням певних особли-

востей (ст. 434 КПК). 

Після відкриття судового засідання, повідомлення про по-

вне фіксування судового розгляду технічними засобами, оголо-

шення складу суду і розʼяснення права відводу та ознайомлення 

з правами і обовʼязками (памʼятка) осіб, які беруть участь в апе-

ляційному розгляді (ст.ст. 342–345 КПК) і вирішення клопотань 

учасників судового провадження суддя-доповідач доповідає в 

необхідному обсязі зміст судових рішень, що оскаржуються, 

касаційної скарги та заперечень на неї. Сторони кримінального 

провадження та інші учасники судового провадження вислов-

люють свої доводи.  

Першою висловлює доводи особа, яка подала касаційну 

скаргу. Якщо касаційні скарги подали обидві сторони криміна-

льного провадження, першими висловлюють доводи учасники 

судового провадження зі сторони захисту. За ними висловлюють 

доводи інші учасники судового провадження. Суд має право 

обмежити тривалість висловлення доводів, встановивши для всіх 

учасників судового провадження однаковий проміжок часу, про 

що оголошується на початку судового засідання. 
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Неприбуття сторін або інших учасників кримінального 

провадження не перешкоджає проведенню розгляду, якщо такі 

особи були належно повідомлені про дату, час і місце каса- 

ційного розгляду та не повідомили про поважні причини свого 

неприбуття.  

Якщо для участі в розгляді в судове засідання не прибули 

учасники кримінального провадження, участь яких згідно з ви-

могами цього Кодексу або рішенням суду касаційної інстанції 

є  обовʼязковою, касаційний розгляд відкладається. Після закін-

чення касаційного розгляду колегія суддів виходить до нарадчої 

кімнати для ухвалення судового рішення. 

Підставами для передачі кримінального провадження 

на розгляд палати, обʼєднаної або Великої Палати Верховного 

Суду  є: 

– суд, який розглядає кримінальне провадження в каса-

ційному порядку у складі колегії суддів, передає таке криміналь-

не провадження на розгляд палати, до якої входить така колегія, 

якщо ця колегія вважає за необхідне відступити від висновку 

щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, 

викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду 

у  складі колегії суддів з цієї палати або у складі такої палати; 

– суд, який розглядає кримінальне провадження в каса-

ційному порядку у складі колегії суддів або палати, передає таке 

кримінальне провадження на розгляд обʼєднаної палати, якщо ця 

колегія або палата вважає за необхідне відступити від висновку 

щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, 

викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду 

у  складі колегії суддів з іншої палати або у складі іншої палати 

чи іншої обʼєднаної палати; 

– суд, який розглядає кримінальне провадження в каса-

ційному порядку у складі колегії суддів, палати або обʼєднаної 

палати, передає таке кримінальне провадження на розгляд Вели-

кої Палати Верховного Суду, якщо така колегія (палата, 

обʼєднана палата) вважає за необхідне відступити від висновку 

щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, 

викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду 
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у  складі колегії суддів (палати, обʼєднаної палати) іншого каса-

ційного суду; 

– суд, який розглядає кримінальне провадження в каса-

ційному порядку у складі колегії суддів, палати або обʼєднаної 

палати, передає таке кримінальне провадження на розгляд Вели-

кої Палати Верховного Суду, якщо така колегія суддів (палата, 

обʼєднана палата) вважає за необхідне відступити від висновку 

щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, 

викладеного в раніше ухваленому рішенні Великої Палати; 

– суд, який розглядає кримінальне провадження в каса-

ційному порядку у складі колегії або палати, має право передати 

таке кримінальне провадження на розгляд Великої Палати Вер-

ховного Суду, якщо дійде висновку, що справа містить виключ-

ну правову проблему і така передача необхідна для забезпечення 

розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики 

(ст. 434
1
 КПК). 

Розглянемо порядок передачі кримінального проваджен-

ня на розгляд палати, обʼєднаної палати, Великої Палати 

Верховного Суду. 

Питання про передачу кримінального провадження на роз-

гляд палати, обʼєднаної палати або Великої Палати Верховного 

Суду вирішується судом за власною ініціативою або за клопо-

танням учасника провадження. 

Питання про передачу кримінального провадження на роз-

гляд палати, обʼєднаної палати або Великої Палати Верховного 

Суду вирішується більшістю від складу, що його розглядає. 

Питання про передачу кримінального провадження на роз-

гляд палати, обʼєднаної палати або Великої Палати Верховного 

Суду може бути вирішене до прийняття постанови судом каса-

ційної інстанції. 

Про передачу кримінального провадження на розгляд па-

лати, обʼєднаної палати або Великої Палати Верховного Суду 

суд постановляє ухвалу з викладенням мотивів необхідності 

відступлення від висновку щодо застосування норми права у 

подібних правовідносинах, викладеного у рішенні, визначеному 

ч.ч. 1–4 ст. 434-1 КПК, або з обґрунтуванням підстав, визначених 

ч. 5 ст. 434-1 КПК. 
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Суддя, не згодний з рішенням про передачу (відмову у пе-

редачі) кримінального провадження на розгляд палати, обʼєд- 

наної палати або Великої Палати Верховного Суду, письмово 

викладає свою окрему думку в ухвалі про передачу кримінально-

го провадження на розгляд палати, обʼєднаної палати або Вели-

кої Палати або в постанові, прийнятій за результатами касацій-

ного розгляду. 

Якщо Велика Палата Верховного Суду дійде висновку про 

відсутність підстав для передачі кримінального провадження 

на  її розгляд, таке кримінальне провадження повертається від-

повідній колегії (палаті, обʼєднаній палаті) для подальшого роз- 

гляду, про що постановляється ухвала. Кримінальне проваджен-

ня, повернуте на розгляд колегії (палати, обʼєднаної палати) 

не  може бути передано повторно на розгляд Великої Палати 

Верховного Суду. 

Після передачі кримінального провадження на розгляд па-

лати, обʼєднаної палати або Великої Палати Верховного Суду 

визначений у ньому суддя-доповідач у разі необхідності зверта-

ється до відповідних фахівців Науково-консультативної ради при 

Верховному Суді стосовно підготовки наукового висновку щодо 

застосування норми права, питання щодо якого стало підставою 

для передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного  

Суду, крім випадків, коли висновок щодо застосування цієї  

норми у подібних правовідносинах був раніше отриманий Вер-

ховним Судом (ст. 434 -2 КПК). 

Суд касаційної інстанції має право ухвалити судове рі-

шення за результатами письмового провадження, якщо всі  

учасники судового провадження заявили клопотання про здійс-

нення провадження за їх відсутності. 

Якщо проводилося письмове касаційне провадження, ко-

пія судового рішення суду касаційної інстанції надсилається 

учасникам судового провадження протягом трьох днів з дня піс-

ля його підписання. 

Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касацій-

ної скарги має право:  

− залишити судове рішення без зміни, а касаційну скар-

гу – без задоволення;  
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− скасувати судове рішення і призначити новий розгляд 

у  суді першої або апеляційної інстанції;  

− скасувати судове рішення і закрити кримінальне прова-

дження;  

− змінити судове рішення (ст. 436 КПК). 

Суд касаційної інстанції не має права застосувати  

закон про більш тяжке кримінальне правопорушення або  

суворіше покарання.  

Обвинувальний вирок, ухвалений судом першої або апе-

ляційної інстанцій, ухвалу суду апеляційної інстанції щодо ви-

року суду першої інстанції може бути скасовано, з огляду 

на  необхідність застосувати закон про більш тяжке кримі- 

нальне правопорушення чи суворіше покарання або в інший 

спосіб погіршити становище засудженого лише у разі, якщо 

з  цих підстав касаційну скаргу подав прокурор, потерпілий 

або  його представник. 

Виправдувальний вирок, ухвалений судом першої або апе-

ляційної інстанцій, ухвалу суду апеляційної інстанції щодо ви-

року суду першої інстанції може бути скасовано не інакше як на 

підставі касаційної скарги прокурора, потерпілого або його 

представника, а також на підставі касаційної скарги виправдано-

го з мотивів його виправдання. 

Підставами для скасування або зміни судових рішень під 

час розгляду справи в суді касаційної інстанції є:  

− суттєве порушення вимог кримінального процесуаль-

ного закону;  

− неправильне застосування закону України про кримі-

нальну відповідальність;  

− невідповідність призначеного покарання тяжкості кри-

мінального правопорушення та особі засудженого. 

Під час вирішення питання про наявність зазначених у ч. 1 

ст. 438 КПК підстав суд касаційної інстанції має керуватися 

ст.ст. 412–414 КПК (істотні порушення вимог кримінального 

процесуального закону, неправильне застосування закону Украї-

ни про кримінальну відповідальність, невідповідність призначе-

ного судом покарання ступеню тяжкості кримінального право-

порушення та особі обвинуваченого). 
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Суд касаційної інстанції не вправі скасувати виправдува-

льний вирок, ухвалу про відмову в застосуванні примусових 

заходів медичного або виховного характеру, ухвалу про закриття 

кримінального провадження лише з мотивів вагомого порушення 

прав обвинуваченого або особи, стосовно якої вирішувалося 

питання про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру (ст. 438 КПК). 

Новий розгляд справи після скасування судового  

рішення судом касаційної інстанції: 

Після скасування вироку або ухвали судом касаційної ін-

станції суд першої або апеляційної інстанції здійснює судове 

провадження згідно зі загальними вимогами, передбаченими 

КПК, в іншому складі суду. 

Вказівки суду, який розглянув справу в касаційному по-

рядку, є обовʼязковими для суду першої або апеляційної інстан-

ції у разі нового розгляду. 

Під час нового розгляду в суді першої або апеляційної ін-

станцій застосування суворішого покарання або закону про 

більш тяжке кримінальне правопорушення допускається тільки 

за умови, що вирок скасовано, з огляду на необхідність застосу-

вання закону про більш тяжке кримінальне правопорушення або 

посилення покарання за скаргою прокурора, потерпілого або 

його представника, а також якщо в разі нового розгляду буде 

встановлено, що обвинувачений вчинив більш тяжке криміналь-

не правопорушення, або якщо збільшився обсяг обвинувачення 

(ст. 439 КПК). 

Відповідно до ст. 440 КПК, закриття кримінального 

провадження судом касаційної інстанції відбувається так, 

що  суд касаційної інстанції, встановивши обставини, передба-

чені ст.  284 КПК (закриття кримінального провадження), скасо-

вує обвинувальний вирок або ухвалу і закриває кримінальне 

провадження.  

Судові рішення суду касаційної інстанції ухвалюються, 

проголошуються, видаються, розʼяснюються або надсилаються 

учасникам судового провадження у порядку, передбаченому 

ст.ст.  368–380 КПК. 
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Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду ка- 

саційної скарги по суті ухвалює судові рішення у формі  

постанов. 

Відповідно до ст. 441 КПК, з усіх процедурних питань, 

повʼязані з рухом кримінального провадження, клопотання та 

заяви учасників справи, питання про відкладення розгляду кри-

мінального провадження, оголошення перерви, зупинення кри-

мінального провадження, а також в інших випадках, передбаче-

них КПК, вирішуються судом касаційної інстанції шляхом 

постановлення ухвал у порядку, визначеному КПК для поста-

новлення ухвал суду першої інстанції з урахуванням особливос-

тей Глави 32 КПК.  

Постанова або ухвала суду касаційної інстанції оформлю-

ється суддею-доповідачем (іншим суддею, якщо суддя-доповідач 

не згодний з постановою/ухвалою) і підписується всім складом 

суду, який розглядав кримінальне провадження, якщо інше 

не  передбачено КПК. 

Постанова суду касаційної інстанції складається з: 

‒ вступної частини із зазначенням: дати і місця її прий- 

няття; найменування суду касаційної інстанції, прізвищ та іні- 

ціалів суддів і секретаря судового засідання; найменування  

(номера) кримінального провадження; прізвища, імʼя і по бать-

кові обвинуваченого, засудженого, року, місяця і дня його  

народження, місця народження і місця проживання; закону 

України про кримінальну відповідальність, що передбачає  

кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється 

(обвинувачується) особа; імен (найменувань) учасників судового 

провадження;  

‒ мотивувальної частини із зазначенням: короткого зміс-

ту вимог касаційної скарги та оскаржених судових рішень; уза-

гальнених доводів особи, яка подала касаційну скаргу; узагаль-

неного викладу позиції інших учасників судового провадження; 

встановлених судами першої та апеляційної інстанцій обставин; 

мотивів, з яких виходив суд касаційної інстанції при прийнятті 

постанови, і положення закону, яким він керувався; 
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‒ резолютивної частини із зазначенням: висновку суду 

касаційної інстанції по суті вимог касаційної скарги; розподілу 

процесуальних витрат; строку і порядку набрання постановою 

законної сили. 

При залишенні касаційної скарги без задоволення у пос-

танові зазначається, якими нормами права спростовуються 

її  доводи. 

При скасуванні або зміні судових рішень у постанові має 

бути зазначено, які статті закону порушено та в чому саме поля-

гають ці порушення. 

У постанові палати, обʼєднаної палати, Великої Палати 

Верховного Суду має міститися висновок про те, як саме має 

застосовуватися норма права, із застосуванням якої не погодила-

ся колегія суддів або палата, обʼєднана палата, що передала 

справу відповідно на розгляд палати, обʼєднаної палати, Великої 

Палати Верховного Суду (ст. 442 КПК). 

Постанова Верховного Суду є остаточною і оскарженню 

не підлягає. 

Відповідно до ст. 443 КПК, після закінчення касаційного 

провадження матеріали кримінального провадження не пізніше 

як у семиденний строк направляються до суду першої інстанції, 

якщо інше не випливає з судового рішення суду касаційної  

інстанції. 

 

 

Контрольні запитання 

 
1. Дайте визначення поняття, значення стадії касаційного 

провадження.  

2. Назвіть субʼєктів, строки та межі касаційного оскар-

ження.  

3. Який порядок касаційного розгляду? 

4. Які рішення може ухвалити суд касаційної інстанції? 

5. Що таке письмове касаційне провадження? 

6. Який порядок повернення матеріалів кримінального 

провадження касаційним судом? 
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Тема 23 

 

ПРОВАДЖЕННЯ 

ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ 
АБО ВИКЛЮЧНИМИ 

ОБСТАВИНАМИ 
 

 
23.1.  Загальні положення перегляду рішень суду за  

                     нововиявленими або виключними обставинами 
23.2. Підстави для здійснення кримінального прова- 

дження за нововиявленими або виключними об-
ставинами 

23.3. Порядок перегляду судових рішень за нововияв- 
леними або виключними обставинами 

 

 
23.1. Загальні положення 

перегляду рішень суду 

за нововиявленими 
або виключними обставинами 

 
 

Наприкінці 2017 р. у кримінальному процесуальному за-

конодавстві відбулися суттєві зміни, що торкнулися чималої 

кількості принципових положень проваджень із перегляду судо-

вих рішень (зокрема, й такого екстраординарного виду прова-

джень із перегляду судових рішень, як провадження за ново- 

виявленими або виключними обставинами). 
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Передусім, зазнала змін назва Глави 34 КПК «Проваджен-

ня за нововиявленими або виключними обставинами». Окрім 

того, ця глава була доповнена новими обставинами, що є підста-

вами для здійснення кримінального провадження за нововиявле-

ними або виключними обставинами. Також оновлено процедури 

подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявлени-

ми та виключними обставинами та здійснення перегляду судових 

рішень за вказаними обставинами. 

Право на здійснення кримінального провадження за ново-

виявленими або виключними обставинами випливає із положень 

міжнародних актів у галузі прав людини, а саме: ст.ст. 7, 8, 10 

Загальної декларації з прав людини, п. 6 ст. 14 Міжнародного 

пакту про громадянські та політичні права, ст. 6 Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод. Також про  

наявність зазначеного права згадується й у другому документі, 

ухваленому Венеціанською комісією під назвою «Мірило право-

суддя» та у розділі VІІІ Висновку Консультативної ради євро-

пейських суддів № 20 (2017). Окрім того, у зазначеному аспекті 

внаслідок вимог ст.ст. 8 та 9 КПК слід враховувати практику 

Європейського суду з прав людини. 

Статтею 55 Конституції України гарантовано, що права 

і  свободи людини і громадянина захищаються судом. При цьому 

Конституційний Суд України в одному з рішень зазначив, що 

правосуддя визнається таким лише за умови, що воно відповідає 

вимогам справедливості
28

. 

Але судове рішення, яке було законним, обґрунтованим, 

мотивованим під час його ухвалення, згодом може перестати 

бути таким (до прикладу, через те, що суд на час розгляду справи 

не врахував важливі обставини, які мали істотне значення для 

розглядуваної справи). Такими обставинами є нововиявлені 

та  виключні обставини. Аналіз цього кола обставин приводить 

                                                           
28 Рішення КСУ у справі за конституційним поданням ВСУ щодо  

відповідності Конституції України (конституційності) положень ч. 3 ст. 120, 

ч. 6 ст. 234, ч. 3 ст. 236 КПК України (справа про розгляд судом окремих 

постанов слідчого і прокурора) від 30 січня 2003 року № 3-рп/2003. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-03 
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до висновку, що незаконне, невмотивоване та необґрунтоване 

рішення може бути ухвалене судом за різних умов. Зазвичай 

судові помилки зумовлені однобічністю, неповнотою та необʼєк- 

тивністю дослідження у кримінальному провадженні фактичних 

обставин та неправильною оцінкою доказів. Деяких помилок 

суд  припускається тому, що окремі важливі обставини справи 

не  були відомі учасникам кримінального судочинства і виявлені 

після набрання рішенням суду законної сили. Причиною непра-

восудності рішення суду може бути й неправомірна пове- 

дінка судді. 

Так, ці обставини або не існували на момент набрання  

рішенням суду законної сили (до прикладу, встановлена КСУ 

неконституційність закону, застосовуваного судом на час роз- 

гляду справи) або хоча й існували, але не були відомі суду на час 

судового розгляду при ухваленні рішення. 

Цей вид провадження в науці кримінального процесу від-

носять до екстраординарних (тому що такий перегляд судових 

рішень вимагає дотримання принципу res judicata – остаточності 

рішень). 

У ст. 2 КПК серед завдань кримінального провадження 

передбачено вимогу, аби до кожного учасника кримінального 

провадження була застосована належна правова процедура. Ця 

процедура за загальним правилом повинна виключати можли-

вість оскарження остаточних судових рішень у кримінальному 

провадженні. Як зазначив свого часу ЄСПЛ (зокрема, в рішенні 

«Пономарьов проти України»), принцип остаточності рішень 

суду (res judicata) означає, що жодна зі сторін не має права вима-

гати перегляду остаточного та обовʼязкового рішення суду прос-

то тому, що вона хоче добитися нового слухання справи і нового 

її вирішення.  

Однак, як вказав Стразбургський суд, винятки із цього 

принципу можливі лише за наявності підстав, зумовлених обста-

винами важливого та вимушеного характеру
29

. 

                                                           
29 Рішення ЄСПЛ у справі «Пономарьов проти України» від 3 квітня 

2008 року (п. 40). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_434 
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Нормативно визначене існування можливості скасовувати 

такі остаточні рішення під час провадження за нововиявленими 

та виключними обставинами має ґрунтуватися винятково на 

чітко встановлених у КПК підставах, які мають безсумнівний 

публічний інтерес, а обставини, які їх складають, повинні мати: 

а) вимушений та важливий характер та б) чітку визначеність 

у  часі (шляхом встановлення у КПК строків звернення про пере-

гляд судового рішення за нововиявленим або виключними об-

ставинами). 

У рішенні Стразбургського суду «Пономарьов проти 

України» вказано, що ця справа стосується не екстраординарно-

го перегляду остаточного та обовʼязкового рішення суд за ново-

виявленими обставинами, а відновлення провадження через три-

валий часовий проміжок шляхом поновлення строку на апеля-

ційне оскарження. ЄСПЛ вказав, що правова система багатьох 

країн передбачає можливість продовження строків (звісно, якщо 

для цього є обґрунтовані підстави). Водночас, якщо строк на 

ординарне апеляційне оскарження був відновлений із спливом 

тривалого часового проміжку та з непереконливих підстав (у цій 

справі начебто складне економічне станове перешкодило відпо-

відачу сплатити держмито), таке рішення може порушити прин-

цип юридичної визначеності. ЄСПЛ вказав, що повноваження 

національних судів щодо вирішення питання про поновлення 

строку на оскарження не є безмежними. Водночас судді мають 

зазначати відповідні підстави. Однією із таких підстав може 

бути, до прикладу, неповідомлення органами влади сторін про 

прийняті рішення у їх справі. Але й навіть тоді можливість поно-

влення строку не є необмеженою (адже сторони у розумні про-

міжки часу мають вживати заходів, аби дізнатися про стан відо-

мого їм провадження). А тому, коли національне законодавство 

не обмежує дискреційні повноваження суддів ні у часі, ні у підс-

тавах для поновлення строків, національні суди у кожній справі 

повинні перевіряти, чи підстави для поновлення строків на  

оскарження виправдовують втручання у принцип res judicata30
. 

                                                           
30 Рішення ЄСПЛ у справі «Пономарьов проти України» від 3 квітня 

2008 року (п. 40). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_434 
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Враховуючи ці положення, Верховний суд (далі – ВСУ) 

в  ухвалі від 27 грудня 2017 року підставно відмовив у задово-

ленні клопотань захисника про поновлення строку на перегляд 

ухвали ВСУ від 26.04.2001 р. за нововиявленими обставинами. 

В  зазначеній ухвалі ВСУ вказав, що захисник не навів причини 

пропуску строків звернення до суду з відповідною заявою. 

А  тому колегія суддів вказала на відсутність підстав для понов-

лення пропущеного строку подачі заяв про перегляд рішення 

ВСУ за нововиявленими обставинами. Суд акцентував на тому, 

що вирок стосовно засуджених ухвалено в 2000 р., а переглянуто 

ВСУ – 26.04. 2001 р., тобто більше ніж 16 років (!) тому. Усі 

обставини, на які у своїх заявах посилався захисник, існували 

та  були відомі суду й учасникам процесу та час розгляду справи 

та касаційного перегляду справ. Засуджені не були позбавлені 

права на захист (оскільки мали захисників). В учасників судово-

го провадження не було жодних перешкод для звернення до суду 

із відповідною заявою про перегляд рішення суду за нововияв-

леними обставинами. Поява нового захисника (а саме так і було 

у цій справі) не є поважною причиною поновлення строків для 

подання заяв про перегляд рішення суду за нововиявленими 

обставинами
31

. 

Провадження за нововиявленими або виключними обста-
винами є формою перевірки судових рішень, які набрали закон-

ної сили. Але цей вид провадження суттєво відрізняється від 
проваджень у суді апеляційної та касаційної інстанції. Ці від-

мінності полягають у такому: 

1) якщо предметом провадження в суді апеляційної  

інстанції є ухвали й вироки, які і набрали, і не набрали закон-

ної  сили, то предметом провадження за нововиявленими обста-

винами є тільки ті вироки, ухвали та постанови, що набрали  

законної сили; 

2) апеляційний і касаційний перегляд проводиться за  

скаргами учасників кримінального провадження, визначених 

                                                           
31 Ухвала Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного  

кримінального суду другої палати від 27 грудня 2017 року у провадженні 

№  51–17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71359171 
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у  ст.ст. 393 та 425 КПК, а в аналізованому виді проваджень – 

право подати заяву про перегляд судового рішення суду будь-

якої інстанції, що набрало законної сили, можуть учасники  

судового провадження (ст. 460 КПК); 

3) заява про перегляд судового рішення за нововиявлени-

ми обставинами (на відміну від проваджень у судах апеляційної 

та касаційної інстанції) розглядається судом протягом 2-х міся-

ців із дня її надходження за правилами, передбаченими КПК для 

кримінального провадження в суді тієї інстанції, що здійснює 

перегляд (ч. 1 ст. 466 КПК); 

4) у провадженні за нововиявленими обставинами (на від-

міну від касаційного провадження) за наявності обставин, 

що  підтверджують вчинення особою більш тяжкого злочину, 

аніж той, за який вона була засуджена, судове рішення може 

бути переглянуте протягом строку давності притягнення до  

кримінальної відповідальності за більш тяжкий злочин (ч. 3 

ст.  461 КПК). 

За своїм призначенням та правовою природою проваджен-

ня за нововиявленими або виключними обставинами є резервним 

механізмом, який застосовується тоді, коли були вичерпані (або 

не можуть бути застосовані) інші процесуальні засоби перевірки 

рішень суду. 

 
 

23.2. Підстави для здійснення 

кримінального провадження 
за нововиявленими 

або виключними обставинами 
 

 
У порядку, передбаченому Главою 34 КПК, судові рішен-

ня, що набрали законної сили, можуть бути переглянуті за двома 

видами обставин: нововиявленими або виключними. 

Згідно з ч. 2 ст. 459 КПК, нововиявленими обставинами 

визнаються: 1) штучне створення або підроблення доказів,  



- 365 - 

неправильність перекладу висновку і пояснень експерта, завідо-

мо неправдиві показання свідка, потерпілого, підозрюваного, 

обвинуваченого, на яких ґрунтується вирок; 2) скасування судо-

вого рішення, яке стало підставою для ухвалення вироку чи пос-

тановлення ухвали, що належить переглянути; 3) інші обставини, 

які не були відомі суду на час судового розгляду при ухваленні 

судового рішення і які самі собою або разом із раніше виявлени-

ми обставинами доводять неправильність вироку чи ухвали, що 

належить переглянути. 

Тобто нововиявленими є такі обставини (і правового,  

і фактичного характеру), які: а) існували на момент вирішення 

кримінального провадження; б) про їх існування не було відомо 

ні суду, ні будь-якій іншій особі, яка брала участь у провадженні. 

Як зазначалося, до нововиявлених обставин законодавець 

відніс штучне створення або підроблення доказів, неправиль-
ність перекладу висновку і пояснень експерта, завідомо неправ-
диві показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваче-
ного, на яких ґрунтується вирок. 

Такі дії (згідно з п. 1 ч. 2 ст. 459 КПК) можуть бути визна-

ні нововиявленими обставинами лише тоді, коли на них буде 

ґрунтуватися вирок суду (у якому вирішено обвинувачення 

по  суті). 

Якщо ж на таких доказах (штучно створених або підроб-

лених речових доказах, неправильному перекладі висновку та 

пояснень експерта, завідомо неправдивих показання свідка, по-

терпілого, підозрюваного, обвинуваченого) ґрунтується ухва-
ла/постанова, то такі обставини можуть бути визнані: а) новови-

явленими – за п. 4 ч. 2 ст. 459 КПК або б) виключними – за п. 3 

ч.  3 ст. 459 КПК. 

Водночас нововиявлені обставини, про які йдеться у п. 1 

ч.  2 ст. 459 КПК є такими, на яких ґрунтується вирок за умови, 

що про них зазначено (відповідно до ст.ст. 370, 373, 374 

КПК  у  мотивувальній частині обвинувального (або виправ- 

дувального) вироку). 

Штучне створення або підроблення доказів може бути 

вчинено й учасниками процесу, й іншими особами та означає 
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їх  завідому хибність, розраховану на те введення органів досу-

дового розслідування та суду в оману. Штучно створеними 

або  підробленими можуть бути і докази обвинувачення, і докази 

захисту. 

Що ж стосується неправильних за своєю суттю показань 
свідка, потерпілого, підозрюваного та обвинуваченого, то, як 

видається, вони можуть бути нововиявленими обставинами 

у  будь-якому разі: у разі їх завідомої неправдивості – на підставі 

п. 1 ч. 2 ст. 459 КПК, у разі ж сумлінної помилки – на підставі 

п.  4 ч. 2 цієї статті (як «інші обставини, які не були відомі  

суду під час судового розгляду при ухваленні судового рішення 

і  які самі собою або разом із раніше виявленими обставинами 

доводять неправильність вироку чи ухвали, що належить пере- 

глянути») . 

Нововиявленими обставинами є завідомо неправдиві пока-

зання тільки таких учасників провадження: а) свідка (ст. 65 

КПК); б) потерпілого (ст. 55 КПК); в) підозрюваного (ст. 42 

КПК), обвинуваченого (ст. 42 КПК). 

Згідно з вимогами ст. 95 КПК, показаннями є відомості, 

які надаються підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпі-

лим, експертом тільки під час допиту (а не в ході якихось інших 

слідчих дій). Причому неправдиві показання полягають у пові- 

домленні неправдивих відомостей не про будь-які обставини та 

факти, а лише про ті, що мають значення для кримінального 

провадження. 

Підозрюваний / обвинувачений (ст. 42 КПК) та потерпілий 

(ст. 56 КПК), вправі давати також пояснення. Але оскільки тіль-

ки показання є процесуальними джерелами доказів, то завідомо 

неправдиві пояснення цих учасників кримінального проваджен-

ня не належать до нововиявлених обставин згідно з п. 1 ч. 2 

ст.  459 КПК. 

До нововиявлених обставин законодавець відносить та-
кож скасування судового рішення, яке стало підставою для ух-
валення вироку чи постановлення ухвали, що належить перегля-
нути (п. 3 ч. 2 ст. 459 КПК). 

Згідно зі ст. 533 КПК, вирок або ухвала суду, які на- 

брали законної сили, обовʼязкові для осіб, котрі беруть участь 
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у  кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та 

юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самовря-

дування, їх службових осіб, і підлягають виконанню на всій  

території України. Цим положенням закріплено таку властивість 

судових рішень, як їх преюдиційність для наступних рішень, що 

можуть бути прийняті судом у межах кримінального проваджен-

ня. Тому скасування судового рішення, преюдиційна сила якого 

була врахована при постановлені вироку чи ухвали під час судо-

вого розгляду матеріалів кримінального провадження, тягне  

необхідність перегляду цього вироку чи ухвали в порядку,  

передбаченому главою 34 КПК. 

Скасування вироку, ухвали чи постанови, що стали підста-

вами для ухвалення вироку (чи постановлення ухвали) можливе 

й у порядку кримінального провадження, й у господарському, 

адміністративному, цивільному судочинстві. До того ж скасу-

вання зазначеного судового рішення у кримінальному прова-

дженні може відбутися і під час проваджень у судах апеляцій-

ної/касаційної інстанції, і за результатами провадження за ново-

виявленими чи виключними обставинами. 

Але саме собою скасування судового рішення, що стало 

підставою для ухвалення вироку (чи постанови) не завжди має 

бути підставою для перевірки судових рішень за нововиявлени-

ми обставинами. Це можливо тоді, коли скасування судового 

рішення здійснюється в частині правильності встановлення тих 

обставин, що їх покладено в основу вироку (ухвали), а також, 

коли використання таких обставин вплинуло на правосудність 

такого вироку (ухвали). 

Автори підручника поділяють висловлене у юридичній лі-

тературі здивування щодо того, що у ч. 3 ст. 459 КПК йдеться 

лише про скасування, а не про зміну судового рішення. Але 

і  зміна судового рішення (а не тільки його скасування!) може 

торкатися фактичних обставин справи
32

. Видається, що така  

редакція п. 3 ч. 1 ст. 459 КПК є нічим іншим, як недоліком  

                                                           
32 Бобечко Н. Р. Нововиявлені обставини у кримінальному про-

вадженні: поняття, ознаки, система. Науковий вісник Херсонського держав-
ного університету. Серія «Юридичні науки». 2014. № 6–2. Т. 4. С. 60. 
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законодавчої техніки. А тому (за аналогією) і в разі зміни судо-

вого рішення, що стало підставою для ухвалення вироку чи  

постановлення ухвали, які слід переглянути, рішення суду, що 

набрало законної сили може бути переглянуте за нововиявлени-

ми обставинами. 

Що ж стосується можливості перегляду за нововиявлени-

ми обставинами остаточних судових рішень, ухвалених під час 
досудового розслідування та які набрали законної сили, то це 

питання залишається дискусійним. Одні науковці стверджують 

про неможливість такого перегляду (правда, без будь-якої аргу-

ментації свого рішення)
33

, інші ж, натомість, притримуються 

протилежної позиції
34

. 

Прихильниками першого із наведених вище підходів є де-

які зі суддів. Зокрема, як гадає слідчий суддя Печерського ра-

йонного суду м. Києва, Глава 34 КПК передбачає перегляд судо-

вих рішень за нововиявленими обставинами, ухваленими на ста-

дії судового провадження. Судове рішення, яке просить перегля-

нути адвокат, ухвалене слідчим суддею в порядку Глави 26 КПК 

(тобто на стадії досудового розслідування). У звʼязку з цим ним 

було відмовлено у відкритті провадження за заявою про перег-

ляд ухвали слідчого судді за нововиявленими обставинами
35

. 

Із такими аргументами навряд чи можна погодитися  

беззаперечно: 

1) передусім, за нововиявленими або виключними обста-

винами відповідно до вимог ст. 459 та 110 КПК можуть бути 

переглянути ухвали, постанови та вироки суду, що набрали  

                                                           
33 Бобечко Н. Р. Суть, завдання, значення та процесуальні особливо-

сті провадження за нововиявленими обставинами за КПК України. Юриди-
чний науковий електронний журнал. 2015. № 1. С. 193–197. 

34 Дроздов О. М. Провадження за нововиявленими або виключними 

обставинами в кримінальному судочинстві за європейськими стандартами. 

Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика 
правозастосування: колективна монографія / за заг. ред. Ю. П. Аленіна; 

відпов. за вип. І. В. Гловюк. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 

С.  874–875. 
35 Ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 

03 січня 2018 року. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71322954 



- 369 - 

законної сили; з аналізу положень ст.ст. 459–467 Глави 34 КПК 

можна зробити висновок про те, що перегляд за нововиявленими 

обставинами стосується судових рішень, постановлених за ре-

зультатами розгляду усього кримінального провадження (при-

наймні, законодавець не робить жодних обумовлень стосовно 

цього), а відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 3 КПК кримінальне прова-

дження – це і досудове розслідування, і судове провадження; 

2) окрім того, у зазначених європейських стандартах 

не  йдеться про неможливість перегляду остаточних судових 

рішень у межах екстраординарних судових проваджень із пере- 

гляду судових рішень через те, що вони були ухвалені під час 

досудового розслідування; 

3) до того ж у разі завершення кримінального проваджен-

ня стадією досудового розслідування ухвали слідчого судді, 

якими обмежено права, свободи та інтереси осіб у кримінально-
му провадженні та стосовно яких існують незаперечні підстави 

для їх перегляду, є за своєю суттю остаточними. Залишення 

ж  у  силі незаконних, невмотивованих та необґрунтованих судо-

вих рішень суперечить смислу ст. 6 Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод. 

А тому з огляду на правову природу провадження за ново-

явленими або виключними обставинами та на оновлені проце- 

суальні «фільтри» допуску до провадження (наприклад, у Вели-

кій Палаті Верховного Суду як органу, покликаного забезпечу-

вати однокового застосування судами норм права), слід зробити 

висновок про те, що правова процедура перегляду за нововияв-

леними та виключними обставинами стосується також остаточ-

них судових рішень, ухвалених під час досудового розслідування 

та які набрали законної сили. 

До інших обставин, які не були відомі суду на час судового 
розгляду при ухваленні судового рішення і які самі собою або 
разом із раніше виявленими обставинами доводять неправиль-
ність вироку чи ухвали, що належить переглянути (п. 4 ч. 2 

ст.  459 КПК) належать, до прикладу: а) дані про вчинення зло-

чину не засудженим, а іншою особою; б) встановлення факту 

неосудності засудженого на момент вчинення ним суспільно 
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небезпечного діяння; в) дані про невинуватість засудженого 

у  вчиненні інкримінованого йому злочину; г) виявлення невідо-

мих раніше співучасників злочину; д) встановлення більшого 

розміру викраденого майна; е) виявлення обману, якщо засудже-

ний видавав себе за іншу особу тощо. 

Слід мати на увазі, що перегляд судових рішень за ново-

виявленими обставинами у разі прийняття нових законів, інших 

нормативно-правових актів, якими скасовані закони та інші нор-

мативно-правові акти, що діяли на час здійснення провадження, 

не допускається (ч. 5 ст. 459 КПК). Це положення ґрунтується на 

нормах кримінального процесуального законодавства, що визна-

чають дію КПК у часі. У ст. 5 КПК передбачено, що процесуаль-

на дія виконується, а процесуальне рішення приймається згідно 

з  положеннями КПК, чинними на момент початку виконання 

такої дії або прийняття такого рішення. Тобто у разі подання 

заяви про перегляд судового рішення у звʼязку із прийняттям 

нових законів, інших нормативно-правових актів, якими скасо-

вані закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на час 

здійснення провадження та винесення судового рішення, щодо 

якого і подана заява про перегляд, визначені в ч. 5 ст. 459 КПК 

обставини, не  маючи зворотної сили, не можуть бути визнані 

нововиявленими обставинами. 

Виключними обставинами визнаються: 1) встановлена 

Конституційним Судом України неконституційність, конститу-

ційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положен-

ня, застосованого судом при вирішенні справи; 2) встановлення 

міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана 

Україною, порушення Україною міжнародних зобовʼязань при 

вирішенні даної справи судом; 3) встановлення вини судді 

у  вчиненні злочину або зловживання слідчого, прокурора, слід-

чого судді чи суду під час кримінального провадження, внаслі-

док якого ухвалено судове рішення (ч. 3 ст. 459 КПК). 

У п. 1 ч. 3 ст. 459 КПК вказано, що виключною обстави-

ною є визнання Конституційним Судом України (далі – КСУ) 
неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окре-
мого положення, застосованого судом при постановлені вироку 
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чи ухвали, що належить переглянути. Згідно зі ст. 13 Закону 

України «Про КСУ» від 16 жовтня 1996 р. КСУ приймає рішення 

та дає висновки у справах щодо конституційності законів та ін-

ших правових актів Верховної Ради України, актів Президента 

України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Вер-

ховної Ради Автономної Республіки Крим; відповідності Кон-

ституції України чинних міжнародних договорів України або тих 

міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради Украї-

ни для надання згоди на їх обовʼязковість; офіційного тлумачен-

ня Конституції та законів України та ін. Так, у разі, якщо при 

прийняті судового рішення були застосовані закон, інший право-

вий акт чи їх окреме положення, які згодом були визнані КСУ 

неконституційними, таке судове рішення може бути переглянуте 

в порядку, передбаченому Главою 34 КПК. 

Іншою виключною обставиною є встановлення міжнаро-
дною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, 
порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні 
даної справи судом (п. 2 ч. 3 ст. 459 КПК). 

Відповідно до положень Закону від 17.07.1997 р. «Про ра-

тифікацію Конвенції (далі – Конвенція або КЗПЛ) про захист 

прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого  

протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» з моменту 

приєднання до цієї Конвенції, Україна взяла на себе певні  

зобовʼязання у сфері захисту прав людини. Зокрема, Україна 

визнала юрисдикцію Європейського суду з прав людини (далі – 

ЄСПЛ), яка поширюється на усі питання тлумачення та за- 

стосування відповідної Конвенції (та протоколів до неї), а та- 

кож виконання остаточних рішень щодо держави-відповідача 

України. 

Виконання рішень ЄСПЛ здебільшого зводиться до гро-

шової компенсації. Але в практиці розгляду ЄСПЛ справ (щодо 

України зокрема) є низка випадків ухвалення рішень, у яких 

констатовано порушення прав людини у кримінальному судо-

чинстві. Відповідно до п. «а» ч. 2 ст. 10 згаданого Закону, основ-

ним заходом індивідуального характеру, який може вживатися 

з  метою забезпечення відновлення порушених прав Стягувача 
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є  «забезпечення відновлення настільки, наскільки це можливо, 

попереднього юридичного стану, який стягував мав до порушен-

ня КЗПЛ» (restitutio in itegrum). 

Одним зі способів відновлення попереднього юридичного 

стану стягувача є, зокрема, повторний розгляд справи судом 

(включаючи відновлення провадження по справі). 

Слід зазначити, що Україна є членом або учасником і та-

ких міжнародних організацій як Комітет ООН з прав людини, 

Комітет ООН проти катувань, Комітет ООН з ліквідації расової 

дискримінації, Комітет ООН з ліквідації дискримінації щодо 

жінок, які також приймають рішення, в яких констатується по-

рушення Україною положень відповідних міжнародних актів. 

Проте, на жаль, у КПК як підставу для перегляду судових рішень 

за виключними обставинами не передбачено встановлення орга-

ном міжнародної організації, юрисдикція якої визнана Україною, 

порушення Україною міжнародних зобовʼязань при вирішенні 

справи судом. 

До третьої групи виключних обставин належить встанов-
лення вини судді у вчиненні злочину або зловживання слідчого, 
прокурора, слідчого судді чи суду під час кримінального прова-
дження, внаслідок якого ухвалено судове рішення (п. 3 ч. 3 

ст.  459 КПК). 

Під зловживанням слідчого, прокурора (у контексті перег-

ляду судового рішення за виключними обставинами) потрібно 

розуміти спотворення доказів, притягнення ними до криміналь-

ної відповідальності завідомо невинуватих осіб, примушення 

давати показання, завідомо незаконне затримання, привід або 

застосування тримання під вартою, порушення права на захист 

тощо, якщо ці дії призвели до самообмов, надання неправдивих 

показань, висновків експерта, перекладів тощо, і, як наслідок, 

постановлення неправосудного вироку. 

Що стосується такої виключної обставини як встановлен-
ня вини судді у вчиненні злочину або зловживання слідчого судді 
та які спричинили винесення завідомо неправосудного вироку 

або ухвали, то слід зазначити, що положення п. 3 ч. 3 ст. 459 

КПК має поширюватися не тільки на професійних суддів, але 
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й  на присяжних. Переважна більшість учених, вдаючись до  

методу систематичного тлумачення, відносила (і відносять) 

до  суддів також присяжних. Адже кримінальне процесуальне 

законодавство під терміном «суддя» розуміє також й «присяжно-

го» (п. 23 ст. 3 КПК) вказуючи, що при здійсненні правосуддя 

вони користуються усіма правами судді. Тому злочинні зловжи-

вання присяжних при вирішенні справи теж мають розглядатися 

як виключна обставина. 

Злочинні зловживання суддів та присяжних у ході кримі-

нального провадження можуть полягати у порушенні права на 

захист, фальсифікації речових доказів, документів, журналу су-

дового засідання, інших матеріалів кримінального провадження, 

вилученні з них документів, речових доказів, ухваленні завідомо 

неправосудного рішення. 

Завідома неправосудність судового рішення, своєю чер-

гою, може проявлятися у завідомо неправильному викладі 

у  ньому фактів, у завідомо неправильній їх оцінці, у завідомо 

неправильній кваліфікації дій особи, у засудженні невинуватого 

(і, навпаки, виправданні винного), звільненні винного від заслу-

женого покарання, призначенні явно несправедливого пока- 

рання, що не відповідає тяжкості вчиненого злочину та особі 

винного. 

Якщо винесення незаконного вироку (ухвали) зумовлене 

неправильною оцінкою доказів, неправильним застосуванням 

закону чи іншими порушеннями, не повʼязаними зі зловживан-

нями слідчого судді, суду, слідчого, прокурора, такі обставини 

не можуть бути підставою для перегляду судового рішення за 

виключними обставинами. 

Зазначені обставини мають бути встановлені вироком  

суду, що набрав законної сили. Обставини, що стосуються  

зловживання слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду під 

час  кримінального провадження, у разі неможливості ухва- 

лення вироку можуть бути підтверджені постановою або  

ухвалою про закриття кримінального провадження, ухвалою 

про  застосування примусових заходів медичного характеру (ч. 4 

ст. 459 КПК). 
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23.3. Порядок перегляду судових рішень 
за нововиявленими  

або виключними обставинами 
 

 
Право на подання заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами мають учасники 

судового провадження (ч. 1 ст. 460 КПК). Згідно з п. 26 ч. 1 ст. 3 

КПК до таких учасників належать серед інших і цивільний  

позивач (його представник та законний представник), цивільний 

відповідач (та його представник). В юридичній літературі  

трапляються неодноразові та цілком обґрунтовані пропозиції 

підкоректувати відповідне положення закону (цього поки що 

не  зроблено!), передбачивши, що такі особи мають право подати 

заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами у частині, що стосується вирішення 

цивільного позову
36

. Адже окремі частини судових рішень 

не  стосуються їхніх інтересів. 

За загальним правилом, заява про перегляд судового рі-

шення за нововиявленими або виключними обставинами пода-
ється до суду тієї інстанції, який першим допустив помилку 

внаслідок незнання про існування таких обставин (ч. 1 ст. 463 

КПК), але заява про перегляд судового рішення за виключними 

обставинами у разі вчинення суддею злочину, внаслідок якого 

ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення, подається до 

суду тієї інстанції, суддею якого він був, а заява про перегляд 

судового рішення за виключними обставинами у разі встанов-

лення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визна-

на Україною, порушення Україною міжнародних зобовʼязань 

                                                           
36  Фігурський В. Окремі проблемні питання перегляду судових рі-

шень за нововиявленими обставинами в кримінальному процесі. Підприєм-
ництво, господарство і право. 2016. № 8. С. 186; Кримінальний процес: 

підручник / О. В. Капліна, О. Г. Шило, В. М. Трофименко та ін.; за заг. ред. 

О. В. Капліної, О. Г. Шило. Х.: Право, 2018. С. 485–486. 
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при вирішенні цієї справи судом подається до Верховного Суду 

для її розгляду у складі Великої Палати (чч. 2 та 3 ст. 463 КПК). 

Строки звернення про перегляд судового рішення за ново-
виявленими або виключними обставинами визначені у ст. 461 

КПК. Зокрема, заяву про перегляд судового рішення за нововия-

вленими обставинами може бути подано протягом 3-х місяців 

після того, як особа, котра звертається до суду, дізналася або 

могла дізнатися про ці обставини. 

Водночас заяву про перегляд судового рішення за виклю-

чними обставинами може бути подано: 1) у разі встановлення 

КСУ неконституційності, конституційності закону, іншого нор-

мативного акту чи положення – протягом 30 днів із дня офіцій-

ного оприлюднення відповідного рішення Конституційного Суду 

України; 2) з підстави встановлення міжнародною судовою уста-

новою, юрисдикція якої визнана Україною – особою, на користь 

якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, 

юрисдикція якої визнана Україною, не пізніше 30 днів із дня, 

коли така особа дізналася або могла дізнатися про набуття цим 

рішенням статусу остаточного; 3) з підстави, встановлення вини 

судді у вчиненні злочину або зловживання слідчого, прокурора, 

слідчого судді чи суду під час кримінального провадження – 

протягом 30 днів із дня, коли вирок у кримінальному прова-

дженні набрав законної сили. У разі неможливості ухвалення 

вироку суду заяву може бути подано протягом 30 днів із дня 

встановлення відповідною ухвалою або постановою суду обста-

вин, передбачених п. 3 ч. 3 ст. 456 КПК. 

Обчислення цих строків проводиться за правилами ст. 115 

КПК, при цьому важливе значення має правильне визначення 

моменту, з якого його треба відраховувати. 

Але перегляд за нововиявленими обставинами виправду-

вального вироку допускається лише протягом передбачених 

законом строків давності притягнення до кримінальної відпові-

дальності (ч. 2 ст. 461 КПК). 

За наявності обставин, які підтверджують вчинення осо-

бою більш тяжкого кримінального правопорушення, ніж те, за 

яке вона була засуджена, судове рішення може бути переглянуто 
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за нововиявленими обставинами протягом строку давності  

притягнення до кримінальної відповідальності за більш тяжке 

кримінальне правопорушення. Але за наявності обставин, які 

підтверджують невинуватість засудженого або вчинення ним 

менш тяжкого кримінального правопорушення, перегляд судово-

го рішення за нововиявленими обставинами строками не обме-

жено (чч. 3–4 ст. 461 КПК). 

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими 
або виключними обставинами подається у письмовій формі. 

У  заяві про перегляд судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами зазначаються: 1) найменування суду, 

до якого подається заява про перегляд; 2) прізвище, імʼя, по ба-

тькові (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, 

а  також номер засобу звʼязку, адреса електронної пошти, якщо 

такі є; 3) судове рішення, про перегляд якого за нововиявленими 

або виключними обставинами подається заява; 4) обставини, що 

могли вплинути на судове рішення, але не були відомі та не мог-

ли бути відомі суду та особі, яка звертається зі заявою, під час 

судового розгляду; 5) обґрунтування з посиланням на обставини, 

що підтверджують наявність нововиявлених або виключних 

обставин, та зміст вимог особи, яка подає заяву, до суду; 6) кло-

потання особи про витребування копії рішення міжнародної 

судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, в органу, 

відповідального за координацію виконання рішень міжнародної 

судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка по-

дала заяву, – у разі подання заяви про перегляд; 7) клопотання 

про поновлення строку подання заяви; 8) перелік документів та 

інших матеріалів, які додаються. 

Заяву підписує особа, яка її подає. Якщо заяву подає захи-

сник, представник потерпілого, то до неї додаються оформлені 

належно документи, що підтверджують його повноваження від-

повідно до вимог цього Кодексу. 

До заяви мають бути додані копії заяви в кількості, необ-

хідній для їх надіслання сторонам кримінального провадження 

та іншим учасникам судового провадження. Водночас така вимо-

га не поширюється на особу, яка тримається під вартою. 
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Особа, яка подає заяву, має право додати до неї документи 

або копії документів, які мають значення для кримінального 

провадження і не були відомі на час ухвалення судового рішення 

(ст. 462 КПК). 

У КПК не передбачено можливості оскарження рішень 
судів про повернення таких заяв особам, які їх подали, на підста-

ві ч. 3 ст. 464 КПК. Але на практиці трапляються випадки 

не  тільки оскарження таких рішень в апеляційному порядку, а й 

їх перегляду апеляційними судами
37

. За таких ситуацій суди 

апеляційної інстанції обґрунтували необхідність скасування ух-

вал про повернення заяв про перегляд судових рішень за ново- 

виявленими обставинами істотним порушенням судом першої 

інстанції кримінального процесуального закону (що відповідно 

до п. 3 ч. 1 ст. 409 КПК є підставою для скасування судового 

рішення). Отож, у разі безпідставного повернення судами заяв 

про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключним 

обставинами такі рішення можуть бути оскаржені в апеляційно-

му порядку згідно з ч. 6 ст. 9 КПК (де йдеться про те, що у випа-

дках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неодно-

значно регулюють питання кримінального провадження, засто-

совуються загальні засади кримінального провадження, визначе-

ні у ч. 1 ст. 7 КПК
38

. 

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими 

або виключними обставинами, що надійшла до суду, передається 

судді, колегії суддів, які визначаються у порядку, встановленому 

ст. 35 КПК. Не пізніше наступного дня після надходження заяви 

до суду суддя перевіряє її відповідність вимогам ст. 462 КПК 

і  вирішує питання про відкриття кримінального провадження за 

нововиявленими або виключними обставинами. 

                                                           
37 Ухвала Доманівського районного суду Миколаївської області від 

20 лютого 2013 року. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/294713294; 

Ухвала Апеляційного суду Миколаївської області від 16 квітня 2013 року. 

URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/30699632 
38 Дьомін Ю. Перегляд кримінальних проваджень за нововиявлени-

ми обставинами. Вісник Національної академії прокуратури України. 2014. 

№ 4. С. 7, 8. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print#n606
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print#n3736
http://reyestr.court.gov.ua/Review/29471329%204


- 378 - 

До заяви про перегляд судового рішення за нововиявлени-

ми або виключними обставинами, яка не оформлена згідно 

з  вимогами, передбаченими ст. 462 КПК, застосовуються прави-

ла ч. 3 ст. 429 КПК, а саме – така заява повертається особі, яка 

її  подала. Копія ухвали невідкладно надсилається особі, яка її 

подала, разом із заявою про перегляд судового рішення за ново-

виявленими або виключними обставинами й усіма доданими до 

неї матеріалами. 

Відкривши кримінальне провадження за нововиявленими 

або виключними обставинами, суддя надсилає учасникам судо-

вого провадження копії ухвали про відкриття провадження, зая-

ви про перегляд і призначає дату, час та місце судового засідан-

ня, про що повідомляє зазначених осіб (ст. 464 КПК). 

Особа, яка подала заяву про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами, має право від-

мовитися від заяви до початку судового розгляду (ч. 1 ст. 465 

КПК). Причому, зрозуміло захисник засудженого (або виправда-

ного), представник потепілого можуть відмовитися від поданої 

ними заяви тільки за згодою представлюваної ними особи. 

У разі прийняття відмови від заяви суд закриває криміна-

льне провадження за нововиявленими або виключними обстави-

нами, про що постановляє ухвалу. Особа, яка відмовилася від 

заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами, не має права повторно звертатися до 

суду з такою самою заявою з тих самих підстав (чч. 1-2 ст. 465 

КПК). Однак таке звернення можливе у звʼязку з виникненням 

(чи встановленням інших нововиявлених або виключних обста-

вин, аніж ті, на які було посилання у первісно поданій заяві). 

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими 

або виключними обставинами розглядається судом протягом 

двох місяців із дня її надходження згідно з правилами, передба-

ченими цим Кодексом для кримінального провадження в суді 

тієї інстанції, яка здійснює перегляд. 

Учасники судового провадження повідомляються про да-

ту, час та місце розгляду заяви. Неприбуття у судове засідання 

осіб, які були належно повідомлені, не перешкоджає розгляду 

заяви і перегляду судового рішення. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print#n3736


- 379 - 

Загалом подання заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами не зупиняє авто-

матично виконання такого рішення. Але суд своєю ухвалою має 

право зупинити виконання судового рішення, яке переглядається 

за нововиявленими або виключними обставинами, до закінчення 

перегляду (ст. 466 КПК). 

Суд має право не досліджувати докази щодо обставин, що 

встановлені в судовому рішенні, яке переглядається за нововияв-

леними або виключними обставинами, якщо вони не оспорю-

ються. 

За наслідками кримінального провадження за нововиявле-

ними або виключними обставинами суд має право: 1) скасувати 

вирок чи ухвалу і ухвалити новий вирок чи постановити ухвалу; 

2) залишити заяву про перегляд судового рішення за нововияв-

леними або виключними обставинами без задоволення. За ре-

зультатами перегляду судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами Верховний Суд може також скасувати 

судове рішення (судові рішення) повністю або частково і переда-

ти справу на новий розгляд до суду першої або апеляційної ін-

станції (ст. 467 КПК). 

Судове рішення за наслідками кримінального проваджен-

ня за нововиявленими або виключними обставинами може бути 

оскаржене в порядку, передбаченому для оскарження судових 

рішень суду відповідної інстанції. 

Кримінальне провадження за нововиявленими або виклю-

чними обставинами є формою перегляду судових рішень, що 

набрали законної сили. Цей вид провадження має резервне зна-

чення та використовується лише тоді, коли вичерпано інші допу-

стимі засоби процесуально-правового захисту. 

Нововиявлені та виключні обставини характеризуються 

такими ознаками: 1) їх невідомість суду з причин, від нього не-

залежних; 2) істотне значення для справи; 3) неможливість вра-

хування під час провадження у справі та винесенні рішення (у 

звʼязку із невідомістю їх суду); 4) відкриття тільки після набран-

ня законної сили рішенням суду. 

Провадження за нововиявленими або виключними обста-

винами здійснюється у звʼязку із виявленням таких обставин, що 
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або виникли уже після розгляду кримінального провадження, або 

ж існували на момент цього розгляду, проте не були відомі суду. 

А тому наявність таких обставин не дозволяє оцінювати рішен-

ня, винесене у кримінальному провадженні як справедливе, об-

ґрунтоване та законне. 

Закон визначає 4 групи нововиявлених обставин, зазначе-

них у ч. 2 ст. 459 КПК та 3 види виключних обставин (про які 

йдеться у ч. 3 цієї ж статті): 

Значення провадження за нововиявленими та виключними 

обставинами полягає у тому, що ця форма оскарження і перевір-

ки судових рішень є додатковою гарантією правосуддя, захисту 

прав і законних інтересів учасників судового провадження порі-

вняно з провадженням основним – апеляційним та касаційним. 

Процесуальною особливістю провадження за нововиявле-

ними та виключними обставинами є те, що: 1) цей вид прова-

дження перевірці судових рішень, що набрали законної сили і які 

уже звернені до виконання (або навіть частково чи повністю 

виконані); 2) цей вид провадження стосується кожного підсум-

кового судового рішення, яке набрало законної сили (крім ухвал 

слідчого судді); 3) особливість такого провадження полягає 

у  перевірці за нововиявленими чи виключними обставинами 

рішення суду тією ж інстанцією (першою, апеляційною чи каса-

ційною), яка перша допустила помилку через незнання про існу-

вання таких обставин; 4) немає такої судової інстанції, рішення 

якої б вважалося остаточним і не могли б перевірятися з огляду 

на нововиявлені чи виключні обставини. 
 

 

Контрольні запитання 

 

1. Якими є завдання та значення для кримінального судо-

чинства провадження за нововиявленими або виключними об-

ставинами? 

2. Якими є підстави для здійснення провадження за ново-

виявленими обставинами? 

3. Що є підставами для здійснення кримінального прова-

дження за виключними обставинами? 
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4. Яким є співвідношення нововиявлених обставин із під-

ставами для зміни чи скасування судових рішень в апеляційному 

порядку? 

5. Яке співвідношення нововиявлених обставин із новими 

доказами? 

6. У чому полягає штучне створення або підроблення до-

казів? 

7. У чому полягає завідомо неправильний висновок екс-

перта та завідомо неправильний переклад як підстава для перег-

ляду судових рішень за нововиявленими обставинами? 

8. У чому полягають завідомо неправдиві показання свід-

ка та потерпілого як підстава для перегляду судових рішень за 

нововиявленими обставинами? 

9. У чому полягають злочинні зловживання слідчого, 

прокурора, слідчого судді чи суду, вчинені під час провадження 

у справі, як підстава для перегляду судових рішень за нововияв-

леними обставинами? 

10. У чому полягає скасування судового рішення, що ста-

ло підставою для ухвалення вироку чи постановлення ухвали, що 

належить переглянути, як підстава для перегляду судових рішень 

за нововиявленими обставинами? 

11. Наведіть приклади усіх інших невідомих суду при ух-

валенні судового рішення нововиявлених обставин. 

12. У чому полягає визнання Конституційним Судом 

України неконституційним закону, іншого правового акта чи їх 

окремого положення, застосованого судом, як підстава для пере-

гляду судових рішень за виключними обставинами? 

13. Якими процесуальними актами встановлюються но-

вовиявлені обставини? 

14. Які суди вправі здійснювати перегляд рішень суду за 

нововиявленими або виключними обставинами? 

15. Якими є строки звернення із заявою про перегляд  

рішення суду за нововиявленими або виключними обставинами? 

16. Хто вправі подавати заяву про перегляд судового рі-

шення за за нововиявленими або виключними обставинами? 

17. Яким вимогам має відповідати заява про перегляд су-

дового рішення за нововиявленими або виключними обставинами? 
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18. Яким є порядок подання заяви про перегляд судового 

рішення за нововиявленими або виключними обставинами? 

19. Чи вправі суддя за результатами перевірки заяви про 

перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами залишити її без руху? 

20. Чи вправі суддя за результатами перевірки заяви про 

перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами відмовити у відкритті відповідного провадження? 

21. Чи можливим є доповнення, зміна заяви про перегляд 

судового рішення за нововиявленими або виключними обстави-

нами, а також подання на неї заперечень?  

22. Яким є порядок здійснення перегляду судового рі-

шення за нововиявленими або виключними обставинами? 

23. Які рішення може ухвалити суд за наслідками кримі-

нального провадження за нововиявленими або виключними об-

ставинами? 

24. Чи підлягає оскарженню судове рішення, ухвалене за 

наслідками кримінального провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами? 
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Тема 24 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

НА ПІДСТАВІ УГОД 

У ФОРМІ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ 

 

 
24.1.  Кримінальне провадження на підставі угод 
24.2. Кримінальне провадження у формі приватного  

 обвинувачення 
 

 
24.1. Кримінальне провадження 

на підставі угод 
 

 
У КПК України 2012 р. введено низку нових інститу-

тів,  зокрема, угод про примирення та визнання винуватості.  

Угоди – це інститут кримінального процесу, значними пе-

ревагами якого є: 1) оптимізація кримінального судочинства 

(спрощення і  скорочення процедури розгляду кримінальних 

проваджень); 2)  економія коштів і часу, що витрачаються 

на  розгляд кримінальної справи; 3) зменшення навантаження на 

працівників правоохоронних та правозахисних органів; 4) поза-

судове вирішення конфліктних ситуацій; 5) забезпечення прав 

потерпілого; 6) скорочення строку тримання обвинуваченого під 

вартою (або й навіть відмова від тримання під вартою й застосу-

вання санкцій, не повʼязаних із триманням під вартою). 

Скорочення процедури судового розгляду та досудового 

розслідування відображено у: Рекомендації Комітету Міністрів 
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Ради Європи державам-членам від 17  вересня 1987 року № R 87 

(18) «Стосовно спрощення кримінального правосуддя», Резолю-

ції Економічної і соціальної ради при ООН «Про основні прин-

ципи програм відновлюючого правосуддя у кримінальних спра-

вах від 24.07.2002 р., Рамковому рішенні ради Європейського 

Союзу «Про місце жертв злочинів у  кримінальному судочинст-

ві» від 15 березня 2001 р. 

Практика укладення угод у кримінальному судочинстві 

була також предметом неодноразового розгляду у Європей- 

ському суді з прав людини (рішення якого є джерелом права 

в  Україні зокрема й тоді, коли Україна не є державою-відпо- 

відачем). Страсбурзький суд зазначив, що існування саме по  

собі таких спрощених процедур не суперечить ні практиці  

цього Суду, ні положенням Європейської конвенції з прав люди-

ни та основоположних свобод. Рішення «Сандерс проти Сполу-

ченого Королівства»
39

, «Ніколов проти Болгарії»
40

 та «Вермелен 

проти Бельгії»
41

. 

У рішенні ж «Бабар Ахмад та інші проти Сполученого Ко-

ролівства», ЄСПЛ констатує, що угоди про визнання винува- 

тості відповідають гарантіям справедливого судового розгляду 

(закріпленим у п. 1 ст. 6 Конвенції) за наявності таких основних 

вимог до цієї угоди: 1) забезпечення її добровільності; 2) розу-

міння особою правових наслідків угоди; 3) забезпечення права 

на захист підозрюваного/обвинуваченого – учасника цієї угоди; 

4) відповідності угоди фактичним обставинам справи; 5) нейт- 

ральності суду та його невтручанні у процес досягнення та укла-

дення між сторонами угоди із його вагомою роллю стосовно 

                                                           
39 Рішення Європейського суду з прав людини «Сандерс проти Спо-

лученого Королівства» від 29 листопада 1996 р. / С. Шевчук. Судовий за-

хист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у кон-

тексті західної правової традиції. 2-ге вид., випр., доп. К.: Реферат, 

2007.  С.  334. 
40 Рішення ЄСПЛ «Ніколов проти Болгарії» від 25.03.1999. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua 
41 Рішення ЄСПЛ «Вермелен проти Бельгії» («Vermelen v. Belgium») 

від 20 лютого 1996 р. URL: europeancourt.ru 

http://zakon4.rada.gov.ua/
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перевірки умов угоди – а саме законності, добровільності, дійс-

ності заявленого клопотання тощо
42

. 

У кримінальному провадженні можуть бути укладені такі 

види угод: 1) угода про примирення між потерпілим та підозрю-

ваним (чи обвинуваченим); 2) угода між прокурором та підозрю-

ваним (чи обвинуваченим) про визнання винуватості. 

Угода про примирення може бути укладена за ініціативою 

потерпілого, підозрюваного (або обвинуваченого). Домовленості 

стосовно угоди про примирення можуть проводитися самостійно 

потерпілим і підозрюваним чи обвинуваченим (захисником 

і  представником) або за допомогою іншої особи, погодженої 

сторонами кримінального провадження (окрім слідчого, проку-

рора або судді) (ч. 1 ст. 469 КПК України). 

Укладення угоди про примирення у кримінальному прова-

дженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчини-

ла кримінальне правопорушення, у звʼязку з яким здійснюється 

провадження щодо юридичної особи, не допускається. 

Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним 

чи  обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: 

а)  кримінальних проступків; б) злочинів невеликої чи середньої 

тяжкості та в) у кримінальному провадженні у формі приватного 

обвинувачення (ч. 3 ст. 469 КПК України). 

Слідчий, прокурор зобовʼязані проінформувати підозрю-

ваного та потерпілого про їхнє право на примирення, розʼяснити 

механізм його реалізації та не чинити перешкод в укладенні уго-

ди про примирення (ч. 7 ст. 469 КПК України). 

Момент, з якого можливе ініціювання та укладення угод 

на досудовому розслідуванні, та звʼязок цього моменту з повідо-

мленням особи про підозру, обрано законодавцем не випадково. 

Укладення угоди про примирення або про визнання винуватості 

може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі 

про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення 

вироку (ч. 5 ст. 469 КПК України). 

                                                           
42 Рішення ЄСПЛ «Бабар Ахмад та інші проти Сполученого Коро-

лівства» від 14 грудня 2010 року. URL: http://www.interights.org 

http://www.interights.org/
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В угоді про примирення (відповідно до положень ст. 471 

КПК України) зазначаються: її сторони; формулювання підозри 

чи обвинувачення; його правова кваліфікація із зазначенням 

статті (частини статті) закону України про кримінальну відпові-

дальність; істотні для відповідного кримінального провадження 

обставини; розмір шкоди, завданої кримінальним правопору-

шенням; строк її відшкодування чи перелік дій, не повʼязаних із 

відшкодуванням шкоди, які підозрюваний чи обвинувачений 

зобовʼязані вчинити на користь потерпілого; строк їх вчинення; 

узгоджене покарання та згода сторін на його призначення 

(або  на  призначення покарання та звільнення від його відбуван-

ня з  випробуванням); наслідки укладення та затвердження уго-

ди, передбачені ст. 473 КПК України; наслідки невиконання 

угоди. В  угоді також зазначається дата її укладення та вона 

скріплюється підписами сторін. 

Отож, в угоді про примирення обовʼязково зазначаються 

її  сторони. В Інформаційному листі Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі – 

ВССУ) «Про деякі питання здійснення кримінального прова-

дження на підставі угод» вказано, що угода також може уклада-

тися, якщо її сторонами чи стороною є неповнолітні. У такому 

разі угода укладається за участю законних представників і захи-

сників неповнолітніх. Водночас якщо неповнолітній досяг  

шістнадцятирічного віку, він має право укладати угоду про  

примирення самостійно, але за наявності згоди його законного 

представника. Якщо ж неповнолітній молодший 16 років, угоду 

про примирення за його згодою укладає законний представник 

неповнолітнього
43

. 

Коли учасником угоди є неповнолітній підозрюваний/об- 

винувачений, наведені позиції ВВСУ загалом заперечень не ви-

кликають. Такий неповнолітній учасник процесу (а ним у будь-

якому разі є особа старша 14 років – з огляду на нижню вікову 

                                                           
43 Про деякі питання здійснення кримінального провадження на під-

ставі угод: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України 

з  розгляду цивільних і кримінальних справ від 15 листопада 2012 р.  

№ 223-1679/0/4-12. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1679740-12 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print#n3796
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межу, по досягненні якої може наставати кримінальна відпові- 

дальність за окремі види злочинів) здатен висловити свою пози-

цію та згоду на укладення угоди. 

Водночас ВССУ залишає поза увагою ту обставину, що 

через відсутність будь-яких обмежень щодо нижньої вікової 

межі потерпілого не виключені ситуації, за яких така неповно- 

літня особа (особливо-малолітня) внаслідок недостатнього роз-

витку не завжди здатна розуміти суть правовідносин, щодо яких 

вимагається згода, а також не завжди може усвідомлювати зміст 

самої угоди та її юридичних наслідків. 

Видається, що при укладенні угоди цілком допустиме по-

вне заміщення малолітньої постраждалої особи її законним пред-

ставником. При цьому при затвердженні угоди суд має перевіри-

ти, чи не порушують умови угоди інтересів сторін або інших 

осіб (п. 3 ч. 7 ст. 474 КПК України) зокрема, й самого потерпіло-

го, від імені та з метою захисту прав якого має діяти законний 

представник. 

При вирішенні питання про укладення (і затвердження) 

обох видів угод постає також питання про те, чи можуть сторо-
ною таких угод бути неосудні/обмежено осудні особи? 

Наявність у матеріалах провадження даних, які вказують 

на медичний критерій неосудності обвинуваченого (медичних 

довідок, висновків судово-психіатричних експертиз), свідчить 

про те, що у затвердженні угоди треба відмовляти. При відмові 

у  затвердженні угоди потрібно посилатися на п. 1 ч. 7 ст. 474 

КПК України (а саме – «умови угоди суперечать вимогам цього 

Кодексу та/або закону»). Адже неосудна особа не є субʼєктом 

злочину.  

Вона якщо й вчиняє, то не злочин, а інше, заборонене КК 

України, суспільно небезпечне діяння. Водночас і угоди про 

примирення, і угоди про визнання винуватості, можуть бути 

укладені у провадженні тільки щодо злочинів (ч. 3 та 4 ст. 469 

КПК України). 

Стосовно ж того, чи може обмежено осудний бути сторо-

ною однієї із зазначених угод, відповідь не настільки однознач-

на. З огляду на те, що обмежено осудний підлягає кримінальній 
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відповідальності та є субʼєктом злочину (ч. 1 ст. 20 КК України), 

він може бути й учасником цієї угоди. Однак слід памʼятати 

й  про те, що визнання особи обмежено осудною може бути  

підставою для застосування примусових заходів медичного ха-

рактеру (далі – ПЗМХ) (ч. 2 ст. 20 КК України).  

Видається, що у цій ситуації слід керуватися положенням 

ч. 2 ст. 503 КПК України, згідно з яким, якщо під час досудового 

розслідування будуть встановлені підстави для здійснення кри-

мінального провадження щодо застосування ПЗМХ, слідчий, 

прокурор виносить постанову про зміну порядку досудового 

розслідування та продовжує його за правилами, передбаченими 

Главою 39 «Кримінальне провадження щодо застосування 

ПЗМХ».  

Отож виявлення у підозрюваного (обвинуваченого) пси- 

хічного захворювання, що свідчить про його обмежену осудність 

означає, що кримінальні процесуальні правовідносини «перево-

дяться» до «юрисдикції» Глави 39 цього ж Кодексу «Криміналь-

не провадження щодо застосування ПЗМХ» (з огляду на ймовір-

ну можливість та необхідність застосування судом заходів, що 

передбачають лікування обмежено осудного та запобігання вчи-

ненню ним нових суспільно небезпечних діянь). 

Проте треба звернути увагу на те, що жодна з норм 

КПК  України не забороняє одночасного застосування судом 

і  ПЗМХ до обмежено осудного, і укладення з ним угод у кримі-

нальному провадженні. За протилежного підходу безпідставно 

ущемлюватиметься інтерес потерпілого (на укладення угод 

про  примирення) та інтерес обмежено осудного (на укладення 

обох видів угод) – порівняно з відповідним інтересом повністю 

осудних осіб. 

Але при цьому слід мати на увазі й те, що, відповідно до 

ч.  2 ст. 474 КПК України, розгляд щодо угоди може проводити-

ся судом і під час підготовчого судового засідання, і в ході судо-

вого розгляду. Водночас, питання про застосування ПЗМХ суд 

вправі вирішувати тільки при розгляді справи по суті. 

Причому зрозуміло, що здійснювати розгляд цих питань 

можна тільки разом – на одній і тій же самій стадії процесу. 

А  тому при надходженні клопотання про затвердження угоди 
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в  ході підготовчого засідання, суд буде змушений відмовити 

у  затвердженні угоди – адже розгляд питання про застосування 

ПЗМХ (з огляду і на інтереси самого обмежено осудного, і на 

публічні інтереси) за цих умов матиме пріоритет (ч. 2 ст. 503 

КПК України). Водночас слід памʼятати про те, що можли-

вість  повторного звернення до суду на наступній стадії процесу 

з угодою (з такими ж самими умовами чи навіть зміненими)  

виключена. 

Однак, якщо клопотання про затвердження такої угоди  

надійшло до суду на стадії судового розгляду, немає ніяких  

перешкод (хіба наявні підстави для відмови у затвердженні  

угоди, передбачені ч. 7 ст. 474 КПК України) для розгляду  

судом одразу обох питань: 1) і про затвердження цієї угоди (або 

відмови у її затвердженні); 2) і про можливе застосування до 

обмежено осудного ПЗМХ. Обидва ці питання суд вирішуватиме 

в єдиному процесуальному документі – вироку на підставі  

угоди (ч. 4 ст.  475 КПК України та абз. 4 п. 2 ч. 4 ст. 374 цього 

ж  Кодексу). 

При цьому, звісно ж, відповідні домовленості сторін 

не  повинні стосуватися застосування (чи навпаки, незастосуван-

ня) до обмежено осудного ПЗМХ. Річ у тім, що у ст. 472 КПК  

України зміст угоди визначено чітко та вичерпно. Оскільки у цій 

нормі право вирішувати питання про будь-які інші заходи  

кримінально-правового характеру (та їх конкретні види), окрім 

покарання, учасникам угоди не надано, то, відповідно, сторони 

їх торкатися і не мають. 
Ведучи мову про суб'єкта відшкодування шкоди за угодою 

про примирення, слід вказати на неоднозначність вирішення цьо-

го питання на законодавчому рівні. Так, у ст. 471 КПК України 

йдеться про те, що це може бути лише підозрюваний, обвинува-

чений. Водночас із положень ч. 1 ст. 127 цього ж Кодексу можна 

дійти висновку, що відшкодування шкоди можливе і самим підо-

зрюваним/обвинуваченим, і за його згодою будь-якою іншою 

особою. 

Така проблема у науці є дискусійною, щодо її вирішення 

існує декілька поглядів, а саме: 
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1) виконання цієї умови закону можливе лише безпосере-

дньо заподіювачем шкоди (збитків); 

2) закон допускає відшкодування заподіяних злочином 

збитків (усунення шкоди) третіми особами за будь-яких умов; 

3) не суперечитиме закону усунення заподіяної злочином 

шкоди чи відшкодування збитків іншими особами (наприклад, 

батьками, друзями, родичами, близькими, колегами по роботі 

тощо), однак це допустимо лише в окремих випадках. У цій си-

туації до уваги слід брати передусім те, чи сам фактично винний 

брав свідому та активну участь у відшкодуванні збитків (усунен-

ні шкоди). Не слід виключати того, що фактично відшкодування 

шкоди буде здійснено кимсь іншим, але, звичайно ж від імені та 

за бажанням заподіювача шкоди (збитків). При цьому, безумов-

но, слід враховувати згоду самого потерпілого (а у визначених 

законом випадках – згоду його законного представника) саме на 

такий спосіб усунення шкоди. 

Як аргумент на користь саме такого вирішення ситуації 

можна послатися і на схожу позицію, висловлену у Постанові 

Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року 

№  12 (ч. 6 п. 3)
44

, де зазначений орган теж дійшов висновку про 

можливість відшкодування шкоди третіми особами, а  не його 

безпосереднім заподіювачем. 

Однією з істотних умов угоди про примирення є строк ві-
дшкодування шкоди (чи вчинення інших дій на користь потерпі-
лого) (ст. 471 КПК України). Реальною є ситуація, коли підозрю-

ваний/обвинувачений, розуміючи, що він не здатен одразу вико-

нати таку умову процесуального закону, пропонує зробити 

це  поступово, наприклад, певними частками протягом наперед 

обумовленого строку. Потерпілий же не заперечує і пристає 

на  таку пропозицію. 

Слід зазначити, що закон не обмежує договірні сторони 

у  визначенні строку, протягом якого правопорушник повинен 

задовольнити зафіксовані в угоді вимоги потерпілого. А тому 

                                                           
44 Про практику застосування судами законодавства про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності: Постанова Пленуму ВСУ від 

23  грудня 2005 р. №12. Вісник Верховного Суду України. 2006. № 2. 
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не  виключена ситуація, за якої строк виконання умов угоди  

перевищуватиме строк давності притягнення до кримінальної 

відповідальності. 

У цьому разі інтереси потерпілого можуть залишитися  

незахищеними, він не матиме жодних важелів впливу на обвину-

ваченого. Адже, відповідно до ст. 476 КПК України, клопотання 

про скасування вироку, яким затверджено угоду, у звʼязку  

з невиконанням її умов, може бути подано лише протягом стро-

ків давності притягнення до кримінальної відповідальності. 

Однією з умов укладення (та, відповідно, затвердження) 

угоди про примиренням є відшкодування шкоди чи перелік дій, 
не  пов'язаних із відшкодуванням шкоди, що слід вчинити на 
користь потерпілого (ч. 1 ст. 471 КПК України). У  юридичній 

літературі побутує точка зору про те, що в угоді про примирення 

має бути зазначено положення про повне відшкодування. Однак 

існує й протилежна думка (яку поділяють автори підручника), 

відповідно до якої відшкодування за заподіяної шкоди має від-

буватися на засаді диспозитивності. Потерпілий, чиї субʼєктивні 

права порушені, має сам розпоряджатися ними на свій розсуд, 

зокрема він може навіть звільнити винного від деліктного  
зобов'язання.  

У такій ситуації обовʼязково треба зʼясувати, що ж відбу-

лося: власне прощення боргу чи проста відмова від здійснення 

права, оскільки це два різні правові інститути. Прощення боргу – 
це одностороння угода, яка припиняє зобовʼязання, тобто позба-

вляє кредитора права вимагати надалі (зокрема і в порядку циві-

льного судочинства) виконання боржником його зобовʼязань. 

Водночас зумовлена свободою розпорядження цивільними пра-

вами відмова від їхнього здійснення (на певному етапі) не при-

пиняє зобовʼязання.  

Тобто відмова від реалізації права вимагати виконання  

деліктного зобовʼязання угодою не є, отже, в цьому випадку 

не  відбувається зміна чи припинення цивільних правовідносин. 

Тому потерпілий вправі просто не наполягати на виконанні зо-

бовʼязань боржником, відмовляючись від предʼявлення вимоги 

про відшкодування збитків або усунення шкоди, але зберігаючи 
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при цьому можливість її заявлення у порядку цивільного  

судочинства. 

В аналізованій ситуації, враховуючи волевиявлення по-

терпілого, нема перепон для затвердження угоди про прими- 

рення. Водночас потрібно обовʼязково зазначити цивілістичні 

підстави того, чому шкода не була реально відшкодована. Для 

цього треба послатися на конкретну норму Цивільного кодексу, 

вказавши, чи йдеться про застосування ст. 12 ЦК України 

(«Здійснення цивільних прав»), чи ст. 605 ЦК України («Припи-

нення зобовʼязання прощенням боргу»).  

У першому випадку потерпілий може у подальшому 

предʼявити позов у порядку цивільного судочинства, а в другому – 

він таке право втрачає.  

Також в угоді про примирення має бути зазначене узго-
джене покарання та згода сторін на його призначення (або 

на  призначення покарання та звільнення від його відбування 

із  випробуванням). 

При узгодженні покарання сторони мають враховувати 

межі санкції статті Особливої частини КК України, що передба-

чає відповідальність за вчинений злочин, стосовно якого уклада-

ється угода, положення Загальної частини КК щодо призначення 

покарання, ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного 

та обставини, що помʼякшують/обтяжують покарання
45

. 

На практиці суди іноді демонструють цілковите нерозу-

міння правової природи угод про примирення. До прикладу, 

один із судів, розглянувши справу за обвинуваченням особи 

у  вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК  України, 

вироком одночасно: а) і звільнив особу від кримінальної відпові-

дальності на підставі ст. 46 КК України; б) і затвердив угоду про 

примирення, якою призначив узгоджене сторонами покарання!
46

. 

                                                           
45 Про практику здійснення судами кримінального провадження на 

підставі угод: Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України 

з  розгляду цивільних і кримінальних справ №13 від 11 грудня 2015 року. 

URL: http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2015_rik.html 
46 Ухвала Ленінського районного суду міста Луганська 12 березня 

2013 р. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ 

http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2015_rik.html
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54963867
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Тобто фактично суд прийняв два взаємосуперечливих рішення. 

Адже у разі звільнення від кримінальної відповідальності, і по-

карання не призначається, і судимість не  виникає, а при укла-

денні угоди про примирення на підставі ст. 471 КПК України, 

навпаки, настають обидва ці кримінально-правові наслідки. 

За наявності підстави для обовʼязкового звільнення обви-

нуваченого від кримінальної відповідальності у звʼязку з прими-

ренням винного з потерпілим та одночасним надісланням до 

суду обвинувального акту з підписаною сторонами угодою про 

примирення виникає суперечність між нормами кримінального 
права, що передбачають звільнення особи від кримінальної від-
повідальності та нормами КПК, які зобов'язують суд затвер-
дити угоду про примирення і при цьому визнати особу винува-
тою у вчиненні злочину та призначити їй покарання. Тому пос-

тає питання: яке ж рішення за таких обставин слід прийняти? 

Видається, що за таких умов суд має прийняти рішення, 

більш сприятливе для особи, позитивна посткримінальна пове- 

дінка якої дає підстави застосовувати до неї заохочувальні захо-

ди, а саме – звільнення особи від кримінальної відповідальності 

на підставі ст. 46 КК України. Адже, як зазначалося, у цьому разі 

покарання особі не призначають та судимість у неї не настає
47

. 

Законодавець також вимагає, аби в угоді про примирення 

містилася правова кваліфікація діяння із зазначенням статті (час-

тини статті) закону України про кримінальну відповідальність. 

Видається, що точність кримінально-правової кваліфікації вима-

гає посилання на усі структурні елементи правової норми (зок-

рема за наявності потреби – і на пункт/пункти частини статті 

відповідної норми КК України. 

Одним із проблемних питань, повʼязаних із можливістю 

укладення (та затвердження) угоди про примирення, є те, чи 
підлягає затвердженню судом угода про примирення, якщо  
одним і тим самим злочином завдано шкоди одночасно і потер-
пілому, і державним чи суспільним інтересам? 
                                                           

47 Навроцька В. В., Навроцький В.  О. Науковий висновок щодо за-

стосування положень Глави 35 КПК України 2012 р., якою передбачене 

кримінальне провадження на підставі угод. Навроцький Вячеслав. З профе-

сорської шухляди. Івано-Франківськ: Фоліант, 2016. С. 421–429. 
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Наприклад, одним із судів затверджено угоду про прими-

рення у провадженні за обвинуваченням особи у вчиненні зло-

чину, передбаченого ч. 2 ст. 406 КК України, за ознаками пору-

шення статутних правил взаємовідносин між військовослужбов-

цями за відсутності відносин підлеглості
48

. Оскільки максималь-

не покарання, яке може бути призначене за вчинення такого  

діяння, становить 5 років позбавлення волі, то таке діяння нале-

жить до злочинів середньої тяжкості. Відповідно до положень 

ч.  3 ст. 469 КПК України цей вид угоди може бути укладена 

у  провадженні щодо діянь відповідної категорії. А тому суд, 

затвердивши таку угоду, формально діяв згідно зі законом. 

Однак таке рішення не можна вважати логічним та випра-

вданим. Аналізований злочин – двообʼєктний: 1) передусім ним 

заподіюється шкода порядку взаємовідносин між військово- 

службовцями, які не перебувають у відносинах підлеглості  

(тобто здійснюється посягання на публічний інтерес); 2) окрім 

того, додатковим обʼєктом є честь і гідність особи (приват-

ний  інтерес).  

І хоча у Главі 35 КПК «Кримінальне провадження на  

підставі угод» відсутня вказівка, згідно з якою недопустимим 

є  укладення угод про примирення у справах про багатообʼєктні 

злочини, однак значною характеристикою діянь даної категорії 

(щодо яких можливе укладення угод про примирення) є специ-

фічність обʼєкта посягання, характер охоронюваних благ. Тільки 

щодо діянь, що посягають на приватні інтереси, які не зачіпають 

більшою мірою публічні інтереси, можуть укладатися угоди. 

Адже розпоряджатися (а будь-яка угода і є розпорядженням пра-

вами) можна лише тим, що належить тільки тобі, а не іншим. 

Звісно, злочинів, які посягають виключно на приватні ін-

тереси, в «чистому» вигляді не існує з огляду хоча б на законо-

давче визначення злочину (ч. 1 ст. 11 КК України) як усе-таки 

суспільно небезпечного, а не індивідуально небезпечного діяння. 

Проте так звані «багатообʼєктні» злочини, які спрямовані проти 

                                                           
48 Вирок Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу 

від  14 березня 2013 р. (справа № 216/1357/13-к, № провадження  

1-кп/216/68/13). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua 

http://www.reyestr.court.gov.ua/
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інтересів приватної особи та публічних інтересів, не повинні 

входити до переліку діянь, стосовно яких допустиме укладення 

угод про примирення. 

На підтвердження такого висновку можна навести й поло-

ження п. 19 Постанови ПВССУ, в якому міститься вказівка на те, 

що у кримінальних правопорушеннях, де основним безпосеред-

нім обʼєктом виступають публічні інтереси, а спричинена конк-

ретним фізичним чи юридичним особам шкода є лише проявом 

посягання на основний обʼєкт, укладення угоди про примирення 

не допускається
49

. 

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 469 КПК, ініціатива укладен-
ня угоди про примирення має виходити тільки від потерпілого 

або підозрюваного/обвинуваченого. 

Варто мати на увазі, що з 11 січня 2019 р. набули чинності 

зміни до ч. 1 ст. 469 КПК України, згідно з якими угода про при-

мирення у кримінальному судочинстві щодо злочинів, 

повʼязаних із домашнім насильством, може бути укладена лише 

за ініціативи потерпілого (його представника або законного 

представника). Якщо ж дії чи інтереси законного представника 

суперечать інтересам особи, яку він представляє, за рішенням 

прокурора, слідчого судді, суду такий законний представник 

заміняється іншим із числа осіб, визначених ст. 44 КПК  

України
50

. 

Домовленості стосовно угоди про примирення можуть 

проводитися і самостійно потерпілим та підозрюваним/обвину- 

ваченим (захисником і представником), і за допомогою іншої 

особи, погодженої сторонами кримінального провадження.  

Серед цих осіб можуть бути представники медіаційних центрів, 

                                                           
49 Про практику здійснення судами кримінального провадження на 

підставі угод: Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України 

з  розгляду цивільних і кримінальних справ від 11.12.2015 р. № 13. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013740-15 
50 Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуа-

льного кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Євро-

пи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству 

та  боротьбу з цими явищами: Закон України від 6 грудня 2017 року 

№  2227-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19 
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особи, які мають авторитет серед учасників угоди про при- 

мирення
51

. 

Що стосується вимог до такого медіатора, то законода-

вець не ставить жодних вимог щодо віку такого посередника, 

його досвіду роботи у відповідній сфері тощо. Головне, на що 

звертається увага, так це на те, що ним не може бути слідчий, 

прокурор чи суддя (ч. 1 ст. 469 КПК України). Обмеження 

на  участь у процесі примирення для прокурора, слідчого та суду 

є цілком виправданим, позаяк має на меті забезпечення сторонам 

права на вільне волевиявлення та вирішення кримінально-

правового конфлікту без втручання державних органів. 

Проте нерідко ініціатором укладення такої угоди є саме 

слідчий. Те, що ініціювання укладення угоди здійснюється неу-

повноваженою на це особою, на думку окремих суддів є обста-

виною, що слугувала причиною для відмови у затвердженні уго-

ди (з тієї підстави, що її укладення не було «добровільним»)
52

.  

Автори підручника неоднозначно оцінюють таку судову 

практику. Те, що слідчий (як, зрештою, й прокурор чи суддя) 

виступає ініціатором угод у кримінальному судочинстві (чи по-

середником у їх укладенні), є, звісно ж, порушенням вимог 

ч.ч.  1–3 ст. 469 КПК України. Однак юридичні наслідки недо-

тримання кримінальної процесуальної форми при укладенні уго-

ди не обовʼязково мають тягнути за собою відмову в її затвер-

дженні. Ці наслідки мають залежати від того, якими саме були ці 

порушення: істотними чи ні. Водночас потрібно зважати на те, 

чи могла відповідна ініціатива слідчого щодо укладення угоди 

негативно вплинути на волевиявлення сторін щодо цього. Якщо 

                                                           
51 Узагальнення судової практики здійснення кримінального про-

вадження на підставі угод (розглянуте та затверджене на нараді суддів 

судової палати 22 січня 2014 р.). URL: http://zib.com.ua/ua/print/92557-

uzagalnennya_vssu_sudovoi_praktiki_zdiysnennya_kriminalnogo_.html 
52 Див., до прикладу, ухвалу Жовтневого районного суду Мико-

лаївської області від 10.08.2015 р. у справі № 477/1682/15-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/48526430; ухвалу Гадяцького район-

ного суду Полтавської області у справі № 562/633/16-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57375783 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/48526430
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ні – то, вочевидь, відмовляти у затвердженні угоди тільки з цих 

міркувань не слід. 

Іншим видом угод у кримінальному судочинстві є угода 

про визнання винуватості. Угода про визнання винуватості  
може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного 

чи обвинуваченого.  

Згідно з практикою ЄСПЛ, а також рекомендаціями Кабі-

нету Міністрів Ради Європи, ініціювання угод про визнання вину-
ватості з боку прокурора: 1) повинно бути винятком із загаль-

ного правила; 2) та ґрунтуватися на достатніх доказах причетно-

сті особи до вчинення кримінального правопорушення. 

Угода про визнання винуватості між прокурором та  

підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у прова-
дженні щодо: 

1) кримінальних проступків, злочинів невеликої чи серед-

ньої тяжкості, тяжких злочинів; 

2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності 

Національного антикорупційного бюро України (далі – НАБУ) 

за  умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи 

у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності НАБУ, якщо 

інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтвер-

джена доказами; 

3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою 

змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною орга-

нізацією або терористичною групою за умови викриття підозрю-

ваним, який не є організатором такої групи або організації, зло-

чинних дій інших учасників групи чи інших, учинених групою 

або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде 

підтверджена доказами. 

Угода про визнання винуватості між прокурором та підоз-

рюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримі- 

нальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана 

лише державним чи суспільним інтересам.  

Водночас згідно зі змінами до КПК України, укладення 
угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні 
щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила  
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кримінальне правопорушення, у звʼязку з яким здійснюється 

провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному  

провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких 

шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам 

та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або 
потерпілі, не допускається, крім випадків надання усіма потер-
пілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди. 

З огляду на це виникає питання: чи можливе затверджен-
ня угоди про визнання винуватості у провадженнях, де є пост-
раждала особа (фізична чи юридична), якій фактично завдано 

шкоди кримінальним правопорушенням, але, водночас, вона 
не  вступила у процес як потерпілий (і, відповідно, ніякої згоди 

прокурору на укладенням ним угоди не надає та й не може  

надавати)? 

Наявність фактичного потерпілого (у матеріально-

правовому сенсі), тобто особи, якій кримінальним правопору-

шенням завдано шкоди, але яка, керуючись ч. 7 ст. 55 КПК, не 

хоче набуття такого статусу (та, відповідно, й не може надавати 

згоди прокурору на укладення угоди про визнання винуватості), 

не перешкоджає укладенню такої угоди. Якщо відсутність поте-

рпілого у кримінальному провадженні зумовлена тим, що особа, 

яка постраждала від кримінального правопорушення внаслідок 

обʼєктивних причин не здатна реалізувати своє право на набуття 

статусу потерпілого, а особи, що вправі представляти її інтереси, 

не вчиняють жодних дій з цією метою, то у затвердженні угоди 

має бути відмовлено за такою підставою, як порушення умовами 

угоди прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб (п. 3 ч. 7 

ст. 474 КПК України). 

В угоді про визнання винуватості зазначаються: її сторо-

ни; формулювання підозри чи обвинувачення та його правова 

кваліфікація із зазначенням статті (частини статті) закону Украї-

ни про кримінальну відповідальність; істотні для відповідного 

кримінального провадження обставини; беззастережне визнання 

підозрюваним чи обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні 

кримінального правопорушення; обовʼязки підозрюваного чи 

обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального  
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правопорушення, вчиненого іншою особою (якщо відповідні 

домовленості мали місце); умови часткового звільнення підоз-

рюваного, обвинуваченого від цивільної відповідальності 

у  вигляді відшкодування державі збитків внаслідок вчинення 

ним кримінального правопорушення, узгоджене покарання та 

згода підозрюваного, обвинуваченого на його призначення (або 

на призначення покарання та звільнення від його відбування 

з  випробуванням); наслідки укладення та затвердження угоди, 

передбачені ст. 473 КПК; наслідки невиконання угоди. В угоді 

зазначається дата її укладення та вона скріплюється підписами 

сторін (ст. 471 КПК України). 

Однією з суттєвих умов при укладенні у кримінальному 

провадженні угод (обох видів) є беззастережне визнання своєї 
винуватості підозрюваним, обвинуваченим. У вчиненні кримі-

нального правопорушення.  

Таке визнання вини надалі може бути дуже ризикованим 

та невигідним для цього учасника процесу в тому разі, якщо 

угоду не буде укладено і провадження здійснюватиметься в зага-

льному порядку. Аби відповідні міркування та застереження 

не  стримували підозрюваного/обвинуваченого від укладення 

угод у кримінальному судочинстві, законодавець у ч. 6 ст. 469 

КПК України передбачає, що у разі недосягнення згоди стосовно 

укладення угоди, факт її ініціювання та твердження, зроблені 

з  метою її досягнення, не можуть розглядатися як відмова від 

обвинувачення або як визнання своєї винуватості. 

Продовжуючи аналіз визнання вини як однієї з умов укла-

дення відповідної угоди, слід памʼятати про положення ч. 2 ст. 6 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ч. 1 

ст. 62 Конституції України, ст. 17 КПК України щодо необхідно-
сті доведення вини особи навіть у тих випадках, коли вона сама 

своєї винуватості не заперечує
53

. 

У раніше діючому КПК України 1960 р. (а саме – у ч. 2 

ст.  73 цього Кодексу) містилося положення, відповідно до якого 

«Визнання підозрюваним своєї вини може бути покладено 

                                                           
53 Хавронюк М. Деякі проблеми угоди про визнання винуватості. 

Юридичний вісник України. 2012. № 29. С. 6. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print#n3796
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в  основу обвинувачення лише при підтвердженні цього визнан-

ня сукупністю доказів, що є в справі». У КПК України 2012 р.  

подібна норма відсутня. Однак це аж ніяк не означає, що підхід 

правозастосувача за такої ситуації за новим КПК змінився. 

Справа у тому, що позиція Європейського суду з прав людини 

(прецедентна практика якого є джерелом права у нашій державі) 

щодо цього стабільна та незмінна: лише визнання особою своєї 

вини (без інших достатніх доказів її причетності до вчинення 

кримінального правопорушення) не може бути підставою для 

винесення обвинувального вироку. Про це, зокрема, йдеться, 

у  наступних рішеннях цього органу: «Аанемерсбердрейф Геб-

рудес ван Леувен Б. В. проти Нідерландів», «Ніколов проти  

Болгарії», «Бабар Ахмад та інші проти Сполученого Королівст-

ва»
54

, «Девеер проти Бельгії»
55

, «Гаас проти Німеччини»
56

. 

Непряма заборона обґрунтування винуватості особи тільки 

одним визнанням своєї вини міститься у п. 6 ч. 7 ст. 474 КПК 

України, згідно з яким суд відмовляє у затвердженні угоди за 

умови, що відсутні фактичні підстави для визнання винуватості 

обвинуваченого.  

В угоді про визнання винуватості, відповідно до ст. 472 

КПК України, серед інших обставин мають бути зазначені 

обов'язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці 
у  викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою 
особою (якщо відповідні домовленості мали місце). Тобто ця 

умова є необовʼязковою частиною змісту угоди. 

Видається цілком виправданим підхід ВССУ стосовно 

цього, відповідно до якого угоди у таких випадках (незважаючи 

на те, що домовленості про співпрацю підозрюваного з право- 

охоронними органами у викритті злочинів інших осіб є нео-

бовʼязковою складовою їх змісту) не відповідають інтересам 

                                                           
54 Бабар Ахмад та інші проти Сполученого Королівства: Рішення 

ЄСПЛ від 14 грудня 2010 року. URL: http://www.interights.org/document/ 

129/index.html 
55 Девеер проти Бельгії: Рішення ЄСПЛ від 27 лютого 1980 року. 

URL: europeancourt.ru 
56 Гаас проти Німеччини: Рішення ЄСПЛ («Haas v. Germany») від 

17  листопада 2005 р. № 73047/01. URL: http://www.dhcour.coe.fr/ 

http://www.interights.org/document/
http://www.dhcour.coe.fr/
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суспільства, оскільки спрямовані виключно на задоволення при-

ватного інтересу підозрюваного/обвинуваченого щодо помʼяк- 

шення покарання.  

Відповідно до положень ст. 470 КПК України при вирі-
шенні питання про укладення угоди про визнання винуватості 
прокурор зобов'язаний враховувати такі обставини: а) ступінь 

та характер сприяння підозрюваного чи обвинуваченого у прове-

денні кримінального провадження щодо нього або інших осіб; 

б)  характер і тяжкість обвинувачення (підозри); в) наявність 

суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового роз- 

слідування і судового провадження, викритті більшої кількості 

кримінальних правопорушень; г) наявність суспільного інтересу 

в запобіганні, виявленні чи припиненні більшої кількості кримі-

нальних правопорушень або інших більш тяжких кримінальних 

правопорушень. 

Особливості процесуального порядку досудового розсліду-
вання та судового провадження на підставі угод.  

Якщо угоди досягнуто під час досудового розслідування, 

обвинувальний акт із підписаною сторонами угодою невідкладно 

надсилається до суду. Прокурор має право відкласти направлен-

ня до суду обвинувального акта із підписаною сторонами угодою 

до отримання висновку експерта або завершення проведення 

інших слідчих дій, необхідних для збирання та фіксації доказів, 

які можуть бути втрачені зі спливом часу, або які неможливо 

буде провести пізніше без істотної шкоди для їх результату в разі 

відмови суду в затвердженні угоди (ч. 1 ст. 474 КПК України). 

Коли угоду укладено на стадії досудового розслідування, 

її  розгляд судом та затвердження угоди (чи, навпаки, відмова 

у  цьому) здійснюється на стадії підготовчого провадження 

(ч.  2 ст. 474 КПК України). При цьому, як зазначалося, законо-

давець встановлює, що у разі укладення угоди на стадії досудо-

вого розслідування прокурор повинен передати до суду тільки 

підписану сторонами угоду разом із обвинувальним актом.  

Водночас ніякі інші матеріали досудового розслідування суду 

не  надаються. Цей підхід повністю узгоджується з нормою ч. 4 

ст. 291 КПК України, згідно з якою надання суду до початку 

судового розгляду інших документів заборонено. 
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Так, при вирішенні питання стосовно угоди в ході підго- 

товчого провадження, суд (відповідно до вимог закону) може 

ознайомитися тільки із текстом угоди, обвинувального акту 

(і  додатків до нього). 

Водночас, у п. 6 ч. 7 ст. 474 КПК України вказано, що суд 

повинен відмовити у затвердженні угоди, якщо відсутні фактич-

ні підстави для визнання винуватості. Тому постає закономірне 

запитання: а як же на цій стадії суд може пересвідчитися у тому, 
що підстави для визнання винуватості усе-таки існують, якщо 

у нього нема можливості ознайомитися із зібраними матеріалами 

досудового розслідування?  

Така можливість у нього єдина: тільки опитавши самого 

обвинуваченого. Тому фактично судді при затвердженні відпо- 

відної угоди вимушені класти в основу обвинувачення власне 

визнання особою своєї вини. Звісно, говорити, про належне  

внутрішнє переконання судді у таких ситуаціях й говорити  

годі. А тому на практиці деякі судді (відступаючи від перед- 

баченої КПК процедури) перед прийняттям рішення стосовно 

угоди все-таки ознайомлюються із матеріалами досудового  

розслідування
57

. 

Слід зазначити, що і в узагальненні судової практики здій-

снення кримінального провадження на підставі угод, ВВСУ теж 

послідовно обстоює позицію, згідно з якою у ході підготовчого 

провадження перед постановленням вироку на підставі угоди суд 

повинен витребовувати матеріали досудового розслідування. 

Серед іншого як аргумент на користь своєї позиції ВВСУ звертає 

увагу на особливу значущість вироку як акту правосуддя (а саме 

вироком угоду або затверджують, або ж відмовляють у її затвер-

дженні) та резонно вказує на те, що вирок повинен бути ухвале-

ний на підставі обʼєктивно зʼясованих обставин
58

. 

                                                           
57 Ухвала Камʼянець-Подільського міськрайонного суду Хмельниць-

кої області від 30 січня 2013 р. (справа № 676/359/13-к.). URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29076997 
58 Узагальнення судової практики здійснення кримінального про-

вадження на підставі угод (розглянуте та затверджене на нараді суддів 

судової палати 22 січня 2014 р.). URL: http://zib.com.ua/ua/print/92557-

uzagalnennya_vssu_sudovoi_praktiki_zdiysnennya_kriminalnogo_.html 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56764453
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Якщо угоди досягнуто під час досудового розслідування, 

то, за загальним правилом, обвинувальний акт із  угодою, під- 

писаною сторонами, невідкладно надсилається до суду ч. 1 

ст.  474 КПК України. Тобто законодавець нічого не  говорить 

про процедуру відкриття матеріалів кримінального прова- 
дження у  разі направлення до суду угоди разом з обвину- 

вальним  актом. 

Такий законодавчий підхід та його реалізація на практиці 

може використовуватися працівниками правоохоронних органів 

як певний психологічний тиск на підозрюваного аби схилити 

його до визнання винуватості, коли достатньої доказової бази 

для доведення такої вини немає.  

Отож у КПК відсутня норма, яка б зобовʼязувала прокуро-

ра здійснити процедуру відкриття матеріалів провадження 

для  ознайомлення із ними перед переданням угоди з обвину- 

вальним актом до суду. Незважаючи на це, практика (причому 

непоодинока) у таких випадках йде іншим шляхом: особі все 

ж  таки надають матеріали досудового розслідування для  

ознайомлення. 

Основними причинами такої практики (яка хоч безпосе- 

редньо не базується на нормах КПК, але, як переконані автори 

підручника, є цілком обґрунтованою), є те, що:  

1) процесуальний керівник таким чином «перестра- 

ховується» від можливих звинувачень у порушенні прав  

підозрюваного;  

2) це буде певною гарантією того, що обвинувачений, 

який  ознайомиться із матеріалами досудового розслідування 

та  пересвідчиться у тому, що прокуратура все-таки володіє  

достатньою доказовою базою для доведення його винуватості, 

не  буде давати «задній хід» (тобто, не відмовиться від підписа-

ної ним угоди). 

З огляду на сказане видається цілком логічним та виправ-

даним підхід ВССУ, згідно з яким, якщо угоди досягнуто під 

час  досудового розслідування, обвинувальний акт разом із під-

писаною сторонами угодою невідкладно направляється до суду 
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після виконання процесуальних дій, передбачених ст. 290 

КПК  України
59

. 
Суд зобовʼязаний переконатися у судовому засіданні, що 

укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслід-

ком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком 

обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені 

в угоді.  

Суд перевіряє угоду на відповідність вимогам КПК Украї-

ни та/або закону. Суд відмовляє в затвердженні угоди, якщо: 

1) умови угоди суперечать вимогам цього Кодексу та/або 

закону, зокрема допущена неправильна правова кваліфікація 

кримінального правопорушення, яке є більш тяжким ніж те, що-

до якого передбачена можливість укладення угоди; 

2) умови угоди не відповідають інтересам суспільства; 

3) умови угоди порушують права, свободи чи інтереси 

сторін або інших осіб; 

4) існують обґрунтовані підстави вважати, що укладення 

угоди не було добровільним, або сторони не примирилися; 

5) очевидна неможливість виконання обвинуваченим взя-

тих на себе за угодою зобовʼязань; 

6) відсутні фактичні підстави для визнання винуватості. 

Коли у кримінальному провадженні йдеться про укладен-

ня угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним (об-

винуваченим) з умовою відшкодування завданої шкоди у май- 

бутньому, становище потерпілого є вразливим. 

Саме тому законодавець зобовʼязує суд: а) перевірити у 

судовому засіданні здатність обвинуваченого виконати умови 

угоди та б) відмовити у її затвердженні у разі очевидної немож-
ливості виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зо-
бов'язань (п. 5 ч. 7 ст. 374 КПК України). 

Видається, що суди при зʼясуванні можливості обви- 

нуваченого виконати умови угоди про примирення не повинні 

обмежуватися отриманням нічим не підкріпленої відповіді  

                                                           
59 Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України 

з  розгляду цивільних і кримінальних справ від 15 листопада 2012 р.  

№ 223-1679/0/4-12. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1679740-12 
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обвинуваченого на запитання суду щодо спроможності відшко- 

дування. Залежно від умов угоди суди повинні вимагати в обви-

нуваченого надання відповідних доказів (правовстановлюючих 

документів на майно, яке має бути передано потерпілому;  

документів, що підтверджують платоспроможність самого  

обвинуваченого тощо). Такий підхід хоч прямо і не випливає 

з  жодної із норм КПК, проте й не суперечить жодному із його 

положень. Окрім того, він повністю узгоджується із рішенням 

Європейської комісії з  прав людини «Бонншо проти Швейцарії» 

(§74)
60

 та рішення Європейського суду з прав людини «В. проти 

Швейцарії (§33)
61

. 

Як зазначалося, укладення угоди має бути добровільним, 

у  протилежному разі суд зобовʼязаний відмовити у затвердженні 

угоди (п. 4 ч. 7 ст. 474 КПК України). 

В юридичній літературі окремі науковці висловлють на-

сторожене ставлення до процедури спрощеного судочинства 

у  справах, де підозрюваний/обвинувачений визнає свою вину. 

З  метою попередження неправдивих самообвинувачень під час 

укладення угод про визнання винуватості ці вчені пропонували 

запровадити додаткові законодавчі гарантії. Про одну із таких 

гарантій неодноразово згадує ЄСПЛ. Згідно з прецедентною 

практикою цього органу (зокрема, рішень «Ніколов проти Болга-

рії»
62

 та «Салдуз проти Туреччини»
63

 з  метою спростування 

сумнівів щодо недобровільності угоди, обвинуваченому чи під-

судному під час обговорення умов угоди про визнання винувато-

сті обовʼязково повинно бути забезпечено право на захист.  

                                                           
60 «Бонншо проти Швейцарії» («Bonnechaux v. Switzerland»): Рішен-

ням Європейської комісії з прав людини від 5 грудня 1979 р. № 8224/78). 

URL: https://books.google.com.ua/books/about/Application_No_8224_78.html? 

id=C6PIEImP2GkC&redir_esc=y 
61 «В. проти Швейцарії («W v. Switzerland»): Рішення ЄСПЛ від 

26  січня 1993 р. № 14379/88). URL: europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-

suda-na-russkom-yazyke 
62 «Ніколов проти Болгарії»: Рішення ЄСПЛ від 25.03.1999. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua 
63 «Салдуз проти Туреччини»: Рішення ЄСПЛ від 27.11.2008 

№  36391/92. URL: http://eurocourt.info/judgment 

https://books.google.com.ua/books/about/Application_No_8224_78.html
http://zakon4.rada.gov.ua/
http://eurocourt.info/judgment
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Певно, із урахуванням наведеної прецедентної практики 

ЄСПЛ, 12.02.2015 р. ч. 2 ст. 52 КПК України доповнено п. 9, 

згідно з яким у разі укладення угод про визнання винуватості 

участь захисника є обовʼязковою з моменту ініціювання укла-

дення такої угоди. 

За наслідками розгляду угоди суд може прийняти одне 
з  таких рішень: 1) вирок на підставі угоди або 2) ухвалу про 

відмову у затвердженні угоди. 

Відмова у затвердженні угоди оскарженню не підлягає. 

У  цьому разі суд повертає матеріали прокурору для продовжен-

ня досудового розслідування або призначає судовий розгляд для 

здійснення судового провадження у загальному порядку. Повто-

рне звернення з угодою в одному кримінальному провадженні 

не  допускається. 

Якщо суд переконається, що угода може бути затвердже-

на, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узго-

джену сторонами міру покарання. Вирок на підставі угоди 

має  відповідати загальним вимогам до обвинувальних вироків 

із  урахуванням певних особливостей. 

Що стосується можливості оскарження вироку на підставі 
угоди, то у ч. 4 ст. 475 КПК України йдеться про те, що він може 

бути оскаржений у порядку, передбаченому цим Кодексом, з 

підстав, передбачених ст. 394 КПК сторонами угоди, прокуро-

ром (угода про примирення). 

Позиції вітчизняних судів щодо питання можливості 
оскарження вироку на підставі угоди про визнання винуватості 
особою, яка не брала участі в її укладенні (зокрема, співучасника 

злочину, провадження щодо якого виділено), різняться кардина-

льно. Суди, які заперечують таку можливість, виходять із буква-

льного тлумачення положень ч. 4 ст. 394 КПК України (де 

йдеться про право оскарження вироку на підставі угоди лише 

обвинуваченим, його захисником, законним представником та 

прокурором)
64

. 

                                                           
64 Вирок Печерського районного суду м. Києва від 04.03.2015. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Rewiew/42987287; ухвала Апеляційного суду 

м.  Києва від 17.04.2015; ухвала Вищого спеціалізованого суду України 

з  розгляду цивільних і кримінальних справ від 24.07.2015. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Rewiew/47464651 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print#n3269
http://reyestr.court.gov.ua/Rewiew/42987287.%202
http://reyestr.court.gov.ua/Rewiew/43794624;
http://reyestr.court.gov.ua/Rewiew/47464651.
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Водночас, є й інший погляд (який поділяють і автори під-

ручника), згідно з ним відсутність «інших осіб» у вичерпному 

переліку субʼєктів оскарження, передбаченому ст. 394 КПК 

України за умови, що судове рішення стосується їх прав, свобод 

та інтересів, не є перешкодою у доступі до правосуддя та звер-

нення до суду вищої інстанції, що передбачено ч. 2 ст. 24 цього 

Кодексу
65

. 

Спробуємо висловити своє бачення із зазначеного питан-

ня. У ч. 4 ст. 394 КПК України право на оскарження вироку на 

підставі угоди надано лише обвинуваченому (його захиснику, 

законному представнику) та прокурору з чітко регламентованих 

підстав. Про інших осіб, прав, свобод та інтересів яких стосуєть-

ся вирок на підставі угоди, не згадано.  

Проте це не дає підстав стверджувати, що такі особи не є 

субʼєктами права на апеляційне оскарження. Адже у ст. 24 КПК 

України прямо та однозначно йдеться про право на перегляд 

вироку, що стосується прав, свобод чи інтересів особи судом 

вищого рівня незалежно від того, чи брала та особа участь у 
судовому розгляді. 

Звісно ж, норма ч. 2 ст. 24 КПК України перебуває у кон-

куренції із нормою, закріпленою у ст. 394 цього ж Кодексу (якою 

закріплено вичерпний перелік субʼєктів та підстав оскарження 

вироку на підставі угоди). За такої конкуренції підлягає застосу-

вання саме ст. 24 КПК України, оскільки: 

а) у протилежному випадку буде підірвано значення зага-

льних положень КПК як сукупності положень, що поширюються 

на його норми, які стосуються окремих (часткових) питань; 

б) положення, викладені у зазначеній статті – це не просто 

звичайні, рядові положення, це положення однієї із засад кримі-

нального процесу (які, як відомо, мають фундаментальне зна-

чення для усього кримінального судочинства, визначають його 

спрямованість, побудову загалом, форму і зміст стадій та інсти-

тутів та виражають панівні у даній державі ідеї, що стосуються 

                                                           
65 Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивіль-

них і кримінальних справ від 09.06.2016. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ 

Rewiew/58300768  

http://reyestr.court.gov.ua/%20Rewiew/58300768
http://reyestr.court.gov.ua/%20Rewiew/58300768
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завдань, способу формування і здійснення правосуддя у кримі-

нальних провадженнях).  

Тому якраз із правовими принципами (засадами) слід по-

рівнювати, «звіряти» усі інші норми, що підлягають застосуван-

ню (і аж ніяк не навпаки). 

А тому співучасники злочину, кримінальне провадження 

щодо яких виділено окремо, є субʼєктами права на оскарження 

вироку на підставі угоди навіть тоді, коли вони не брали участь 

в  її укладенні. 

Отож можна зробити такі висновки. 

1) у кримінальному провадженні можуть бути укладені 

такі види угод: а) угода про примирення; б) угода про визнання 

винуватості; 

2) метою обох видів угод є: а) процесуальне спрощення 

розгляду справ; б) зменшення навантаження на систему здійс-

нення правосуддя у кримінальних справах (на суд зокрема); 

в)  помʼякшення покарання обвинуваченого; г) визнання можли-

вості виправлення особи, її ресоціалізації; 

3) відшкодування заподіяної шкоди на підставі угоди про 

примирення має відбуватися на засаді диспозитивності; потерпі-

лий, чиї субʼєктивні права порушені, може навіть звільнити підо-

зрюваного/обвинуваченого від обовʼязку по відшкодуванню 

заподіяної шкоди; 

4) у кримінальних правопорушеннях, де основним безпо-

середнім обʼєктом виступають публічні інтереси, а спричинена 

конкретним фізичним чи юридичним особам шкода є лише ви-

явом посягання на основний обʼєкт, укладення угоди про прими-

рення не допускається; 

5) ініціатива укладення угоди про примирення має вихо-

дити тільки від потерпілого або підозрюваного/обвинуваченого; 

при цьому угода про примирення у кримінальному судочинстві 

щодо злочинів, повʼязаних із домашнім насильством, може бути 

укладена лише за ініціативи потерпілого (його представника або 

законного представника); 

6) ініціювання угод про визнання винуватості з боку  

прокурора: а) повинно бути винятком із загального правила; 
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б)  ґрунтуватися на достатніх доказах причетності особи до вчи-

нення кримінального правопорушення; 

7) у разі укладення угод про визнання винуватості участь  

захисника є обовʼязковою з моменту ініціювання укладення  

такої  угоди; 

8) законний представник неповнолітнього потерпілого 

вправі укладати угоду від імені такого учасника процесу без 

надання згоди останнім, якщо такий потерпілий не спроможний 

надати та/або усвідомити свою згоду; при цьому суд вправі від-

мовити у затвердженні угоди на підставі п. 3 ч. 7 ст. 474 КПК 

якщо буде встановлено, що такою угодою порушуються інтереси 

потерпілого, від імені якого діє законний представник; 

9) потерпілому при укладенні угод про примирення, у 

якій строк виконання обвинуваченим обовʼязків перевищує 

строк давності притягнення до кримінальної відповідальності, 

а  суду – при затвердженні такої угоди, необхідно памʼятати 

про  відсутність належних гарантій захисту прав потерпілого 

у  разі невиконання обвинуваченим умов угоди; 

10)  наявність потенційного потерпілого (особи, якій кри-

мінальним правопорушенням завдано шкоди, але яка керуючись 

ч. 7 ст. 55 КПК, за власним бажанням не набула такого статусу), 

не є перешкодою для укладення угоди про визнання винуватості; 

11)  якщо відсутність потерпілого у кримінальному прова-

дженні зумовлене тим, що постраждала від кримінального пра-

вопорушення особа внаслідок обʼєктивних причин не може реа-

лізувати своє право на набуття статусу потерпілого, а особи, які 

вправі представляти її інтереси, пасивні, то у затвердженні угоди 

має бути відмовлено з підстави, передбаченої п. 3 ч. 7 ст. 474 

КПК України; 

12)  суд зобовʼязаний переконатися у спроможності обви-

нуваченого виконати зобовʼязання, покладені на нього угодою 

про примирення; з огляду на це він вправі вимагати від обвину-

ваченого докази його можливості виконати умови досягнутих 

домовленостей; 

13)  наявність у матеріалах провадження даних, які вка- 

зують на медичний критерій неосудності обвинуваченого,  
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свідчить про те, що у затвердженні угоди треба відмовляти (по-

силатися на п. 1 ч. 7 ст. 474 КПК України); водночас жодна із 

норм КПК України не забороняє укладення з обмежено осудним 

угод у кримінальному провадженні та/чи застосування до нього 

примусових заходів медичного характеру. 

14)  при узгодженні покарання при укладенні угод у кримі-

нальному судочинстві сторони мають враховувати межі санкції 

статті Особливої частини КК України, що передбачає відпові- 

дальність за вчинений злочин, стосовно якого укладається угода, 

положення Загальної частини КК щодо призначення покарання, 

ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обстави-

ни, що помʼякшують/обтяжують покарання; 

15)  укладення угод про визнання винуватості за умови, що 

сприяння підозрюваного, обвинуваченого слідству полягало 

лише у повідомленні відомостей про його власну участь у зло-

чині (про що працівникам правоохоронних органів було відомо 

й  незалежно від такого сприяння) без вказівки на нерозкриті чи 

невідомі злочинні епізоди своєї злочинної діяльності чи злочинної 

діяльності своїх співучасників чи інших осіб (незважаючи на те, 

що домовленості про співпрацю підозрюваного з правоохоронни-

ми органами у викритті злочинів інших осіб є необовʼязковою 

складовою їх змісту) не відповідають інтересам суспільства; 

16)  підхід ВССУ, згідно з яким, якщо угоди досягнуто під 

час досудового розслідування, обвинувальний акт разом із під-

писаною сторонами угодою невідкладно направляються до суду 

після виконання процесуальних дій, передбачених ст. 290 КПК 

України, хоч прямо і не ґрунтується на законі, проте є цілком 

логічним та виправданим; 

17)  при перегляді справи за апеляційною скаргою «інших 

осіб» слід керуватися нормою, передбаченою ч. 2 ст. 24 КПК 

України, як такою, що регламентує загальні засади та має пріо-

ритет над нормами, що стосуються окремих правових ситуацій. 

А  тому співучасники злочину, кримінальне провадження щодо 

яких виділено окремо, є субʼєктами права на оскарження ви- 

року на підставі угоди навіть тоді, коли вони не брали участь 

в  її  укладенні. 
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24.2. Кримінальне провадження 
у формі приватного обвинувачення 

 
 

Кримінальним провадженням у формі приватного обвину-

вачення є провадження, що може бути розпочате слідчим, про-

курором тільки на підставі заяви потерпілого щодо криміналь-

них правопорушень, передбачених ст. 477 КПК України. Право-

ва регламентація порядку кримінального провадження у формі 

приватного обвинувачення є дуже далекою від досконалості. 

Такий порядок майже не врегульовано Главою 36 КПК України. 

Адже норми, що мають регламентувати особливості досудового 

розслідування та судового розгляду у формі приватного обвину-

вачення (окрім, звісно ж, трьох статей Глави 36 КПК України) 

або відсутні взагалі, або ж «розкидані» по усьому кодексу. 

Ст. 477 КПК України передбачає основні положення заса-

ди диспозитивності (ст. 26 цього ж Кодексу). Із реалізацією дис-

позитивних повноважень учасників кримінального судочинства 

повʼязане положення кримінального процесуального законодав-

ства про можливість розпочати кримінальне провадження у формі 

приватного обвинувачення слідчим, прокурором тільки на підс-

таві заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, пе-

редбачених ст. 477 КПК України або його закриття у звʼязку 

з  відмовою потерпілого (його представника) від обвинувачення. 

Нині на підставі Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів Укра-

їни з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про за-

побігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству 

та боротьбу з цими явищами» від 6 грудня 2017 року
66

 законода-

вець суттєво змінив критерії, керуючись якими він відносить 

суспільно небезпечні діяння до справ цієї категорії. 

                                                           
66 Про внесення змін до Кримінального та Кримінального проце- 

суального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради 

Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильс-

тву та боротьбу з цими явищами: Закон України від 6 грудня 2017 року 

№  2227-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19. 
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Ці зміни зводяться до того, що: 

а) тепер в усіх без винятку діяннях, що належать до справ 

аналізованої категорії, характер звʼязків між постраждалим та 

заподіювачем шкоди, жодного значення не має. Окрім того,  

кількість складів суспільно небезпечних діянь, що відносяться до 

проваджень приватного обвинувачення, нині зменшилася майже 

на третину (діяння, передбачені аж 36-ма складами злочину  

переведено до категорії справ публічного обвинувачення); 

б) законодавець розширив перелік відповідних діянь, пе-

редбачивши, що провадження щодо діянь, передбачених ст. 1261 

КК України («Домашнє насильство», ст. 134 КК України «Неза-

конний аборт або стерилізація», ст. 151
2
 КК України («Примушу-

вання до шлюбу») та ч. 1 ст. 153 КК України («Сексуальне на- 

сильство») належить до проваджень приватного обвинувачення. 

Відтак нині до діянь, кримінальне провадження щодо  

яких здійснюється у формі приватного обвинувачення, належать 

діяння, передбачені 43-ма статтями Особливої частини КК  

України. 

Досудове розслідування та судовий розгляд таких кримі-

нальних проваджень (виходячи зі змісту ст.ст. 477–479 КПК 

України) істотно не відрізняється від кримінальних проваджень 

публічного обвинувачення (це стосується, зокрема, обовʼязко- 

вості здійснення досудового розслідування та підтримання обви-

нувачення прокурором). А тому існує обгрунтований сумнів 

щодо виправданості та доцільності іменування відповідного виду 

проваджень як «кримінальне провадження у формі приватного 

обвинувачення».  

За своєю суттю це, найімовірніше, провадження у формі 

приватно-публічного обвинувачення. 

Водночас існують такі особливості кримінального про- 
вадження у формі приватного обвинувачення, передбачені  

Главою 36 КПК України: 1) кримінальне провадження у формі 

приватного обвинувачення може бути розпочате тільки на під- 

ставі заяви потерпілого уповноваженою на те особою (ч. 1 

ст.  477, ч. 1 ст.  478 КПК України); 2) потерпілий вправі подати 

заяву про вчинення кримінального правопорушення протягом 
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строку давності притягнення до кримінальної відповідальності за 

вчинення певного кримінального правопорушення (ст. 478 КПК 

України); 3) відмова потерпілого (а у випадках, передбачених 

КПК – його представника) від обвинувачення є безумовною під-

ставою для закриття кримінального провадження (ч. 4 ст. 26, п. 7 

ч. 1 ст. 284 КПК України). 

Законодавець всупереч одній із основоположних засад за-

конодавчої техніки використовує один і той самий термін («при-

ватне обвинувачення») для позначення різних за своєю суттю 

правових інститутів: а) провадження приватного обвинувачення, 

передбаченого ст. 477 КПК України (у юридичній літературі 

його ще називають «основним»)
67

 та б) обвинувачення, яке ви-

никає у випадку відмови прокурора від підтримання державного 

(публічного) обвинувачення, а потерпілий скористався належ-

ним йому правом підтримувати обвинувачення – ч.ч.  3–5 ст. 340 

КПК України (інколи його іменують субсидіарним)
68

. 

Слід погодитися із твердженням про те, що називати таке 

субсидіарне обвинувачення приватним, як це робить законода-

вець (ч. 5 ст. 340 КПК України) геть неправильно
69

, адже: 

а)  обвинувальний акт стосовно конкретної особи складає слід-

чий (після чого його затверджує прокурор) або ж складає проку-

рор самостійно; б) таке обвинувачення висувається особі у чітко 

визначеному порядку та має характер публічного обвинувачен-

ня; в) потерпілий не вправі змінювати матеріальний зміст обви-

нувачення, що був сформульований державою в особі уповнова-

жених нею органів. 

Нелогічність відповідного підходу законодавця випливає 

також із системного аналізу положення ч. 5 ст. 340 КПК України, 

                                                           
67 Перепелиця С. І. Провадження у формі приватного обвинувачен-

ня: порівняльно-правове дослідження: монографія. Х.: Право, 2015. С. 51. 
68 Там само. 
69 Герасимчук О. П. Діяльність потерпілого при зміні та відмові про-

курора від обвинувачення: наукові записки. Серія «Право». Вип. 7. Острог: 

Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2006. С.  148; 

Александров А. С. Субсидиарный уголовный иск. Государство и право. 
2000. № 3. С. 78; Крайнікова О. В. Субʼєкти реалізації функції підтримання 

обвинувачення в суді. Право і суспільство. 2016. № 6 (ч. 2). С.  194. 
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де йдеться про те, що у такому разі кримінальне провадження 

набуває статусу приватного. Якщо відповідне провадження роз-

почате як «публічне», то, насправді, якихось аж надто істотних 

заперечень (окрім вказаних) щодо того, що воно може трансфо-

рмуватися (чи набути) статусу приватного, немає. Але виглядає 

позбавленим будь-якого сенсу підхід, відповідно до якого стату-

су приватного набуває провадження (передбачене Главою 36 

КПК України), яке із самого початку таким і було. 

У межах цього розділу підручника основні акценти буде 

зроблено на т. зв. «основному» провадженні приватного обвину-

вачення, що здійснюється у разі вчинення діянь, передбачених 

ст. 477 КПК України, та котре є таким апріорі. Хоча й т. зв. «суб-

сидіарне» обвинувачення теж не буде обійдене увагою, позаяк 

і  у  провадженнях, які були розпочаті на підставі заяви потерпі-

лого (ст. 477 КПК України) не виключена відмова прокурора 

від  підтримання державного (публічного) обвинувачення та 

подальше підтримання обвинувачення потерпілим. 

Критерії виділення кола діянь, провадження щодо яких 
здійснюється у формі приватного обвинувачення. Як зазначало-

ся, зараз законодавець суттєво змінив критерії, керуючись якими 

він відносить суспільно небезпечні діяння до справ, провадження 

щодо яких здійснюється у формі приватного обвинувачення. 

З  11  січня 2019 р. до цієї категорії належить діяння за умови, 

що склад злочину визначено у п. 1 ч. 1ст. 477 КПК України 

(причому незалежно від характеру стосунків між сторонами 

кримінального конфлікту). 

Діяння, які належать до справ, кримінальне провадження 

щодо яких здійснюється у формі приватного обвинувачення, 

нині становлять собою 63 склади злочину, що розміщені у 43-х 

статтях КК України.  

Слід дійти висновку, що практично у кожній восьмій стат-

ті Особливої частини КК України міститься діяння, яке може 

бути розпочате слідчим, прокурором лише на підставі заяви  

потерпілого. 

Виникає запитання: якими міркуваннями керувався (чи, 

принаймні, повинен був керуватися) законодавець, відносячи 

діяння до проваджень відповідної категорії? 
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Вирішальним для розуміння суті та особливостей право-

порушень, кримінальне провадження щодо яких здійснюється 

у  формі приватного обвинувачення, є питання про предмет кри-

мінального переслідування. Багаторічна дискусія з цього питан-

ня представлена широким спектром думок. Перелік складів зло-

чинів, щодо яких можливе кримінальне переслідування за ініціа-

тивою приватної особи, є предметом дуже гострих наукових 

дебатів. Це багато у чому повʼязано з відсутністю єдиних крите-

ріїв, на підставі яких той чи інший склад злочину можна віднес-

ти до проваджень, що можуть розпочинатися не інакше як за 

заявою приватної особи. 

Одна із концепцій, яка передусім звертає на себе увагу, 

отримала назву «теорія пощади потерпілого». Її прихильники 

стверджують, що держава обмежує своє право на переслідування 

деяких діянь з етичних міркувань, ігнорування яких суттєво 

б  знизило ефективність правового регулювання. Нерідко втру-

чання державних органів у подібні конфлікти всупереч волі пос-

траждалого призводить до ще більшого загострення конфлікту, 

до руйнування соціальних звʼязків.  

Одним із найбільш поширених поглядів, на підставі якого 

можна виокремити певні діяння, провадження щодо яких повин-

ні розпочинатися не інакше як за заявою приватної особи, є кон-
цепція приватного делікту. Суть її полягає в тому, що існує пев-

на категорія злочинів, які байдужі для держави та які посягають 

виключно на права приватних осіб (тобто вони ніби позбавлені 

ознаки суспільної небезпеки). Однак, зважаючи на те, що зло-

чин – це все-таки суспільно небезпечне діяння, треба зробити 

висновок, що ця концепція не може бути підставою для виділен-

ня відповідної групи протиправних діянь. 

Деякі процесуалісти вбачають головну причину виділення 

таких справ в особливу групу у тому, що без урахування думки 
постраждалого про вчинене тяжко вирішити питання про  
наявність складу злочину в діях тієї чи іншої особи. Ставлення 

потерпілого до посягання, характеру і змісту шкоди має визна- 

чальне значення. Таку особливість діянь, переслідуваних  

не інакше, як за заявою приватної особи, не можна назвати  



- 418 - 

універсальною. Однак існує низка посягань, для яких ця ознака 

є  дуже характерною. До них, наприклад, належать діяння, пе-

редбачені такими статтями КК України: ст. 129 («Погроза вбивс-

твом»); ст. 152 («Зґвалтування»); ст. 153 («Сексуальне насильст-

во»); ст. 154 (Примушування до вступу в статевий звʼязок»); 

ст.  162 («Порушення недоторканності житла»); ст. 163 («Пору-

шення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної 

чи  іншої кореспонденції, що передається засобами звʼязку або 

через компʼютер») тощо. 

До матеріально-правових критеріїв виділення такої кате-

горії кримінальних проваджень належить характер та ступінь 

тяжкості скоєного злочину. В юридичній літературі майже одно-

стайним є твердження, відповідно до якого діяння, справи про 

які можуть розпочинатися не інакше як за заявою приватної осо-

би, однозначно не повинні відноситися до тяжких чи особливо 

тяжких злочинів. Натомість у КПК України 2012 р. зазначений 

підхід законодавець іноді відверто ігнорує. Донедавна (до 

11.01.2019 р.) із десяток діянь, кримінальне провадження щодо 

яких здійснювалося в порядку приватного обвинувачення – 

це  тяжкі, а то й особливо тяжких злочинів! А тому вони одно- 

значно не повинні були належати до проваджень приватного 

обвинувачення. 

Зараз законодавець відніс більшість із цих діянь до тих, 

провадження щодо яких здійснюється у порядку публічного 

обвинувачення, однак ситуацію повністю не виправив. Адже 

діяння, передбачене ч. 2 ст. 364
1 

КК України (та яке належить до 

тяжких злочинів) тепер (як і раніше) все ще належить до прова-

джень приватного обвинувачення. 

Значною характеристикою діянь даної категорії є також 

специфічність обʼєкта посягання, характер охоронюваних 

благ.  Тільки діяння, що посягають на приватні інтереси, які 

не  зачіпають більшою мірою публічні інтереси, можуть переслі-

дуватися у приватному порядку. Звісно, злочинів, які посягають 

виключно на приватні інтереси, у «чистому» вигляді не існує з 

огляду хоча б на законодавче визначення злочину (ч. 1 ст. 11 КК 

України) як все-таки суспільно небезпечного, а не індивідуально 



- 419 - 

небезпечного діяння. Проте так звані «багатообʼєктні» злочини, 

які спрямовані проти інтересів приватної особи та публічних 

інтересів, не  повинні входити до переліку діянь, кримінальне 

провадження щодо яких може бути розпочате лише на підставі 

заяви потерпілого. 

Підсумовуючи зазначене, можна стверджувати, що: 

1) підставами (критеріями) віднесення певної групи су- 

спільно небезпечних діянь до категорії проваджень приватного 

обвинувачення повинні бути: а) їх відносно невисока суспільна 

небезпека; б) специфіка безпосереднього обʼєкта злочину (шкода 

заподіюється виключно інтересам приватної особи; в) необхід-

ність врахування думки постраждалого для правильної кримі- 

нально-правової кваліфікації; г) невтручання держави у приват-

ний конфлікт, зумовлене міркуваннями етичного характеру,  

небажанням держави заподіювати постраждалому ще більшої 

шкоди. Слід зазначити, що кожна окремо виділена підстава 

не  претендує на виокремлення на її основі певних кримінальних 

проваджень, які можуть бути розпочаті за заявою приватної  

особи. Тільки їх сукупність обумовлює виділення кримінальних 

справ в окрему категорію; 

2) у КПК 2012 р. при віднесенні злочинів до категорії  

проваджень приватного обвинувачення законодавець свідомо 

ігнорує такі загальновизнані у юридичній літературі матеріально-

правові критерії як відносно невелика суспільна небезпека відпо-

відних діянь та специфіка безпосереднього обʼєкта злочину. 

Початок провадження у формі приватного обвинувачен-
ня. Приводом до початку кримінального провадження у формі 

приватного обвинувачення є заява потерпілого (ст. 478 КПК 

України). Новий КПК вніс суттєві зміни у вимоги до форми та 
змісту відповідного звернення постраждалого, за допомогою 

якого ініціюється відповідне кримінальне переслідування. 

Так, раніше використовуваний на позначення форми звер-

нення приватної особи у провадженнях приватного обвинува-

чення термін «скарга» у КПК 2012 р. замінено на «заява».  

Однак все ж таки, більше значення має не так назва відпо-

відного звернення постраждалого (що є приводом по початку 
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відповідного кримінального провадження), як вимоги, які став-

лять до змісту такого звернення. Раніше (за дії КПК 1960 р.) ска-

рга у справах приватного обвинувачення була аналогом обвину-

вального висновку прокурора у провадженнях публічного обви-

нувачення. І, відтак, повинна була містити усі його змістовні 

елементи. Як справедливо вказувалося щодо цього низкою дос-

лідників, діючий на той час КПК 1960 р. передбачав такі вимоги 

щодо змісту скарги, дотримати яких було неможливо не тільки 

пересічному громадянину, але й фахівцю у галузі права
70

.  

Зараз ситуація суттєво змінилася. У новому КПК України 

законодавець не встановлює ніяких змістовних відмінностей 

між  заявами, що виступають приводами до початку проваджень 

у формі приватного чи публічного обвинувачення. А, тому для 

внесення даних до Єдиного державного реєстру досудового роз-

слідування (далі – ЄДРДР), потерпілому досить навіть в усній 

формі (із занесенням усної заяви до протоколу) або у письмовій 

формі повідомити правоохоронний орган про вчинення кримі- 

нального правопорушення із висловленням прохання про при- 

тягнення кривдника до кримінальної відповідальності. 

Стосовно такого аспекту початку кримінального прова-

дження, як державно-владний суб'єкт, який приймає рішення 
про початок кримінального провадження приватного обвинува-
чення, то тут теж відбулися суттєві зміни. А полягають вони 

у  тому, що законодавцем передано відповідні повноваження від 

суду (КПК України 1960 р.) до органів слідства та прокуратури 

(КПК України 2012 р.).  

Потребує зʼясування й питання про те, чи можливим є за-
хист інтересів постраждалих, стан яких робить неможливим 
(або ускладнює) самостійну ініціацію кримінального прова-
дження у формі приватного обвинувачення. 

                                                           
70 Лобойко Л. М. Принцип диспозитивності в кримінальному про-

цесі України: монографія. Д.: Юрид. акад. Міністерства внутрішніх справ; 

Ліра лтд., 2004. С. 216–218; Свиридов В. Законодавчі парадокси. Юридич-
ний вісник України. 2001. № 41 (329). С. 10; Попелюшко В. О. Справи при-

ватного обвинувачення: актуальні проблеми, законодавчі парадокси. Право 
України. 2003. № 4. С. 99–100. 
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На жаль, у КПК 2012 р. не передбачено положення свого 

попередника (ч. 3 ст. 27 КПК України 1960 р.), що надавало пра-

во прокурору розпочинати розслідування кримінальних право-

порушень, провадження стосовно яких здійснюється у формі 

приватного обвинувачення за відсутності відповідної заяви пост-

раждалого у тому разі, коли через безпорадний стан, залежність 

від обвинуваченого чи з інших причин (зокрема, й унаслідок 

смерті) така особа не здатна самостійно відстоювати свої інте-

реси. Такий підхід законодавця нелогічний хоча б тому, що про-

курор вправі у справах публічного обвинувачення за власною 

ініціативою предʼявити цивільний позов в інтересах не лише 

держави, але й громадян, які через фізичний стан, матеріальне 

становище, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздат-

ність неспроможні захистити свої права (п. 12 ч. 2 ст. 36 КПК 

2012 р.). 

Відсутність у прокурора можливості розпочати кримі- 

нальне провадження у формі приватного обвинувачення (ст. 477 

КПК України 2012 р.) без заяви постраждалого (окрім того, що 

інтереси такої особи залишаться без належного захисту) може 

призвести й до того, що кримінально-правова оцінка вчиненого 

щодо нього діяння буде неповною та неправильною. Припусті-

мо, вчинено діяння, передбачене ч. 1 ст. 152 КК України (зґвал-

тування). Згодом, побоюючись, що постраждала особа подасть 

скаргу з вимогою розпочати відповідне кримінальне проваджен-

ня, її вбивають. І, відповідно, внаслідок цього особа не встигла 

повідомити працівників правоохоронних органів про вчинення 

щодо неї злочину. В аналізованому випадку позбавлення людини 

життя слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 115 КК України (як просте 

умисне вбивство), а не за п. 9 ч. 2 ст. 115 КК України (як «умис-

не вбивство з метою приховати інший злочин» – відповідаль-

ність за яке є, безумовно, більш сувора). Адже для цього потріб-

но, щоб і попереднє діяння було оцінене як злочинне. Однак така 

оцінка може бути зроблена за умов, коли вчинене є протиправ-

ним, винним, караним, суспільно небезпечним. Відсутність хоча 

б однієї із цих чотирьох наведених ознак позбавляє можливості 

стверджувати, що вчинено злочин. Суспільна небезпека як 
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обовʼязкова ознака злочину означає, що дія чи бездіяльність 

завдає чи створює реальну загрозу заподіяння суттєвої шкоди 

обʼєкту кримінально-правової охорони. У справах, кримінальне 

провадження щодо яких здійснюється у формі приватного обви-

нувачення, сам постраждалий (а у визначених законом випадках – 

його законний представник) самостійно визначає, чи спричинена 

йому діянням, передбаченим кримінальним законом, шкода (а це 

обʼєктивується у поданні правоохоронному органу відповідної 

заяви). Якщо ж, на його думку, це не так, то, відповідно, відсутня 

суспільна небезпека. А, отже, нема підстав стверджувати, що 

вчинено злочин (у змодельованому випадку – згвалтування), і, 

своєю чергою, наступне діяння – позбавлення життя не можна 

кваліфікувати за п. 9 ч. 2 ст. 115 КК України як умисне вбивство 

з метою приховати інший злочин. Адже оцінка другого із діянь 

як злочинного сумнівів не викликає, однак його кваліфікація 

може бути різною і залежати від того, чи подав постраждалий 

(або його законний представник) відповідну скаргу, чи ні. За 

таких умов навряд чи доводиться говорити про дотримання ос-

новоположного принципу кримінально-правової кваліфікації – 

її  повноти. 

За КПК 1960 р. у подібній ситуації з метою захисту, пере-

дусім, публічних інтересів, кримінальна справа про зазначене 

діяння, незважаючи на відсутність скарги потерпілого (померлий 

її обʼєктивно подати не може) могла бути порушена прокурором. 

За нині діючим КПК 2012 р. прокурор подібних повноважень 

позбавлений. І абсолютно даремно! На випадки, коли волевияв-

ленню постраждалого від злочину перешкоджають фізичні чи 

психічні недоліки, залежність від правопорушника, інші поважні 

причини, необхідно було б поширити дію засади публічності, 

надавши право прокуророві розпочинати кримінальне прова-

дження за власною ініціативою. 

Звісно, категорично стверджувати про те, що інтереси  

такої особи взагалі не підлягають захисту, не слід. Адже у зазна-

ченій ситуації (якщо особа перебуває у стані, який унеможлив-

лює подання нею відповідної заяви) потерпілим може бути  

визнано одну або кілька осіб серед близьких родичів чи членів 
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сімʼї, яка (які) подала (які подали) заяву про залучення її (їх) до 

провадження як потерпілого (ч. 6 ст. 55 КПК 2012 р.). От вони 

й  можуть ставити перед правоохоронними органами питання 

про притягнення кривдника до кримінальної відповідальності. 

Однак не слід забувати про те, що рівень правосвідомості 

та  правової культури пересічних громадян є не дуже високим. 

Тому не виключено, що особи, які через вимоги ч. 6 ст. 55 

КПК  України вправі ставити питання про визнання їх потерпі-

лими, не роблять цього (у звʼязку із незнання наданої законом 

можливості, через недовіру до працівників правоохоронних ор-

ганів, через невпевненість у власних силах та можливостях то-

що). Зрештою, близькі родичі та члени сімʼї постраждалого самі 

ж можуть вчинити злочин щодо нього. Окрім того, не виключе-

но, що у такого процесуально безпомічного постраждалого взагалі 

немає близьких родичів чи членів сімʼї. Певно, про обстоювання 

справедливості, а також точності та повноти кримінально-

правової кваліфікації у подібній ситуації говорити не доводиться. 

Досудове розслідування та судовий розгляд діянь, що  
належать до категорії проваджень приватного обвинувачення. 
У  КПК 2012 р. законодавець демонструє кардинальну зміну 

підходів (порівняно з положеннями КПК 1960 р.) у проваджен-

нях приватного обвинувачення в бік публічності. Це полягає 

у  запровадженні обовʼязкового досудового розслідування та 

обовʼязкової участі прокурора у суді. 

За раніше діючим кримінальним процесуальним законо-

давством, фактичним збором доказів займався постраждалий, 

досудове слідство у справах приватного обвинувачення не про-

водилося (окрім нечисленних випадків, коли відповідне діяння 

було вчинене неповнолітнім або особою, яка через свої фізичні 

чи психічні вади не могла сама здійснити своє право на захист, 

а  також тоді, коли це визнавав за необхідне прокурор чи суд). 

Наявна саме тоді ситуація була фактичною відмовою потерпіло-

му у доступі до правосуддя. У справах публічного обвинувачен-

ня відповідні правоохоронні органи в межах своєї компетенції 

збирають докази у справі за допомогою таких способів, які об-

межують права осіб. Приватна ж особа не мала (і немає зараз) 
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повноважень, потрібних для проведення розслідування, ефекти-

вного збору фактичних даних, які можуть бути використані як 

докази, застосування в необхідних випадках заходів процесуаль-

ного примусу. Крім того, часто вона не володіє необхідними для 

цього професійними, фінансовими, часовими та технічними мо-

жливостями. Тому покладення на приватну особу повноти всіх 

обовʼязків обвинувача при відсутності передбачених законом 

повноважень зі збору доказів призводить до ущемлення його 

прав і законних інтересів. 

Окрім того, така ситуація суперечила й рішенню Європей-

ського суду з прав людини «Янкович проти Хорватії», у якому 

йдеться про те, що належний доступ до правосуддя у справах 

зазначеної категорії може бути забезпечено при одному із таких 

двох варіантів правового регулювання: 1) досудове розслідуван-

ня є обовʼязковим з самого початку та здійснюється незалежно 

від прохання потерпілого (звісно, перед тим він мав звернутися 

до уповноваженого органу із вимогою розпочати відповідне про-

вадження); 2) якщо постраждалий вважає, що здатен сам справи-

тися зі збором доказової бази, без будь-якої допомоги чи спри-

яння працівників правоохоронних органів, то досудове розсліду-

вання, за загальним правилом, не здійснюється, однак на першу 

ж його вимогу уповноважені на те органи були зобовʼязані про-

вести досудове розслідування
71

. 

Певно, враховуючи наведені аргументи та міркування, за-

конодавець у новому КПК України не передбачив жодних особ-

ливостей щодо обовʼязковості здійснення досудового розсліду-

вання у провадженнях приватного обвинувачення. Такий підхід 

слід тільки вітати. 

Що стосується участі прокурора у судовому розгляді про-
вадження у формі приватного обвинувачення, то у ч. 3 ст. 36 

КПК України зазначено, що участь прокурора у суді є 

обовʼязковою, крім випадків, передбачених цим Кодексом. При-

                                                           
71 «Янкович проти Хорватії» («Jankovic v. Croatia»): Рішення ЄСПЛ 

від 5 березня 2009 р. № 38478/05. URL: http://ww3.lawschool.cornell. 

edu/AvonResources/CASE%20OF%20SANDRA%20JANKOVIC%20v.%20CR

OATIA.pdf 

http://ww3.lawschool.cornell/
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чому у КПК винятків для провадження у формі приватного об-

винувачення не передбачено. 

У п. 14 Наказу Генерального прокурора України від 

19.12.2012 р. № 4гн «Про організацію діяльності прокурорів 

у  кримінальному провадженні» (із наступними змінами), міс-

титься вказівка забезпечувати участь прокурора у судовому про-

вадженні з розгляду обвинувальних актів, окрім випадків, перед-

бачених законом. 

Водночас в Інформаційному листі Вищого спеціалізо- 

ваного суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

(далі – ВВСУ) від 03.10. 2012 р. «Про порядок здійснення підго-

товчого судового провадження відповідно до Кримінального 

процесуального кодексу України» передбачено необовʼязковість 

участі прокурора у підготовчому провадженні, яке здійснюється 

у формі приватного обвинувачення. Так, у п. 2 цього листа  

вказано, що неприбуття для участі у підготовчому судовому 

засіданні учасників судового провадження (крім прокурора, за 

винятком випадків, коли кримінальне провадження здійснюється 

у формі приватного обвинувачення у порядку ч. 4 ст. 26 КПК), 

які належно повідомлені про дату, час і місце проведення такого 

засідання, не перешкоджає його проведенню. 

Заразом цілком не зрозуміло: а) чому ВССУ у цьому разі 

встановлює для проваджень у формі приватного обвинувачення 

винятки із загальної процедури; б) хто ж у такому випадку (у разі 

неявки прокурора у підготовчому провадженні при роз- 

гляді справ приватного обвинувачення) буде відстоювати перед 

судом позицію про можливість призначення провадження до 

судового розгляду. А оскільки наведена позиція ВССУ не ґрун-

тується на законі, керуватися нею не слід. 

Наслідки неявки потерпілого у провадженні, що здійсню-
ється у формі приватного обвинувачення. Із аналізу ст. 325 

КПК  України слід зробити висновок, що неприбуття потерпіло-

го не є безумовною підставою для відкладення судового розгля-

ду (як це має місце стосовно обвинуваченого – ст. 323 КПК 

України). Жодних вказівок на обовʼязковість присутності потер-

пілого у суді у провадженнях приватного обвинувачення у КПК 
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немає. При цьому слід памʼятати про те, що з метою забезпечен-

ня присутності потерпілого у залі судового засідання застосу-

вання приводу виключене. З огляду на положення ч. 3 ст. 140 

КПК України цей захід процесуального примусу може бути за-

стосований тільки до підозрюваного, обвинуваченого чи свідка. 

Навіть якби законодавець і передбачив би застосування приводу 

до потерпілого, то правозастосувач нічого б у цій ситуації не 

добився: звісно, можна примусово доставити людину до залу 

суду, але не можна змусити її відстоювати свою позицію у спра-

ві. Окрім того, не треба забувати, що у справах, кримінальне 

провадження щодо яких здійснюється у формі приватного обви-

нувачення, є й інший обвинувач по справі – прокурор. Звісно, без 

підтримки потерпілого, без його показань (якщо вони ще не були 

дані у ході судового розгляду) завдання прокурора по доведенню 

обґрунтованості викладених в обвинувальному акті тверджень 

значно ускладнюється, але не стає цілком неможливим (позаяк 

показання потерпілого – рядовий доказ по справі і вина обвину-

ваченого може бути підтверджена й іншими наявними доказа-

ми – висновками експертів, показаннями свідків, речовими дока-

зами тощо). 

Завершення провадження приватного обвинувачення. 
У  ч.  5 ст. 28 КПК України передбачено, що особа має право 

на  розгляд обвинувачення щодо неї у найкоротший строк або на 

його припинення шляхом закриття провадження. 

Передусім, слід зʼясувати, чи можливе закриття прова-
дження приватного обвинувачення, якщо з самого початку воно 
всупереч закону розпочате без заяви потерпілого? На відміну від 

свого попередника (КПК 1960 р.), чинний КПК України у ст. 284 

цього Кодексу не передбачив таку підставу закриття криміналь-

ного провадження, як «відсутність заяви потерпілого, якщо про-

вадження не може бути розпочате не інакше, як на підставі його 

заявою». 

Що ж стосується провадження підлягає закриттю із  

формулюванням: «у звʼязку із відсутністю заяви потерпілого 

у  провадженні приватного обвинувачення» без посилання на 

будь-які норми КПК (з огляду на те, що відповідна підстава 
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у  цьому Кодексі просто не передбачена). Водночас слід керува-

тися підходом, викладеним у ч. 6 ст. 9 КПК України, згідно 

з  яким у випадках, коли положення КПК не регулюють (або 

неоднозначно регулюють) питання кримінального провадження, 

слід застосовувати його загальні засади. Одним із таких принци-

пів є засада диспозитивності, яка передбачає, зокрема, й те, що 

кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення 

розпочинається тільки на підставі заяви потерпілого (ч. 4 ст. 26 

КПК України). А тому логічно, що за відсутності такої заяви, 

незаконно розпочате кримінальне провадження має бути  

припинене. 

Ще однією із підстав закриття кримінального прова-
дження приватного обвинувачення є відмова потерпілого від 
обвинувачення. У п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України йдеться про те, 

що кримінальне провадження у формі приватного обвинувачен-

ня закривається у разі, якщо потерпілий (а у випадках, передба-

чених КПК – його представник) відмовився від обвинувачення). 

Водночас виникають складнощі у розмежуванні понять 
«відмова від обвинувачення» та «примирення». Справа у тому, 

що у ст. 56 КПК України серед прав потерпілого відсутнє право 

відмовитися від обвинувачення. Водночас у ч. 4 цієї статті є по-

ложення, згідно з яким на усіх стадіях кримінального прова-

дження потерпілий має право примиритися з підозрюваним, об-

винуваченим (що може бути однією із підстав для звільнення від 

кримінальної відповідальності за ст. 45 чи ст. 46 КК України або 

ж однієї з умов укладення угоди про примирення – ст. 471 КПК 

України). На перший погляд може видатися, що відмова потер-

пілого від обвинувачення є одним із різновидів примирення. 

Принаймні, така помилка є доволі поширеною у судовій практи-

ці
72

. Певно, водночас слід виходити з того, що відмова від обви-

нувачення є односторонньою реалізацією обвинуваченим свого 

права, натомість примирення передбачає обовʼязкове врахування 

                                                           
72 Узагальнення практики судового розгляду кримінальних прова-

джень у першій та апеляційній інстанціях відповідно до Кримінального 

процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року №4652-VI. URL: 

https://kra.court.gov.ua/sud1190/150/1562. 
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при улагодженні кримінального конфлікту позиції іншої його 

сторони – обвинуваченого. 

Відмова потерпілого (його законного представника) від 

обвинувачення у провадженнях приватного обвинувачення 

не  тотожна відмові прокурора від обвинувачення. Прокурор 

має  відмовитися від обвинувачення, коли в результаті судового 

розгляду він прийде до переконання, що дані судового слідства 

не підтверджують предʼявленого обвинувачення. При цьому 

у  своїй постанові він має викласти мотиви такої відмови (ч. 1 

ст.  340 КПК України). Водночас діючий КПК не вимагає від 

потерпілого мотивувати своє рішення про відмову від обвинува-

чення у провадженнях приватного обвинувачення та не покладає 

на державні органи обовʼязок зʼясовувати причини такої відмо-

ви. Проте науковці висловлюють слушну позицію, відповідно до 

якої перед тим, як закрити кримінальне провадження відповідної 

категорії, субʼєкт, який приймає відповідне рішення, мав би 

зʼясувати, принаймні, добровільність позиції потерпілого, бо 

у  разі залежності потерпілого від особи, на яку він подав заяву, 

погроз з її боку чи інших протиправних дій, відмова від обвину-

вачення може бути вимушеною та не відповідати справжній волі 

потерпілого
73

. Таким шляхом, до речі, іде й судова практика. 

Хоча відповідне положення прямо у КПК України не пе-

редбачене (воно випливає із аналізу положень п. 10 ч. 1 ст. 284 

КПК України), але перед прийняттям відмови від обвинувачення 

потерпілому (його представникові) повинно бути розʼяснено 

наслідки відмови, а саме: втрату права на повторне подання  

заяви з вимогою розпочати кримінальне провадження щодо тієї 

ж особи та з тих самих підстав. 

Стосовно відмови потерпілого від обвинувачення у прова-

дженнях цієї категорії існує ще кілька проблем. Одна із них  

                                                           
73 Перепелиця С. І. Провадження у формі приватного обвинувачен-

ня: порівняльно-правове дослідження: монографія. Х.: Право, 2015. С. 81; 

Катькало С. И., Лукашевич В. З. Судопроизводство по делам частного об-

винения. Л.: Изд-во Ленигр. ун-та, 1972. С. 119; Тітко І. А. Нормативне 

забезпечення та практика реалізації приватного інтересу в кримінальному 

процесі України: монографія. Х.: Право, 2015. С. 324–326. 
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полягає у тому, що держава, здійснюючи досудове розслідування 

та судовий розгляд такої справи, витрачала кошти державного 

бюджету, час та зусилля працівників правоохоронних й правоза-

хисних органів (які цілком можна було б спрямувати на розслі-

дування інших суспільно-небезпечних діянь)! Окрім того, пев-

них витрат міг зазнати й потерпілий (це стосується, до прикладу, 

витрат, повʼязаних із оплатою праці його представника). На 

жаль, законодавець (ні у ст. 124 КПК України, ні, зрештою, 

у  жодній іншій статті цього Кодексу) не передбачає стягнення з 

потерпілого процесуальних витрат, понесених у такому випадку. 

Інша проблема зводиться, що при відмові потерпілого від 

обвинувачення у справах такої категорії законодавець взагалі 

ігнорує позицію підозрюваного / обвинуваченого, який може ви-
ступати «проти» такої відмови та, відповідно, «проти» закрит-

тя провадження. Не виключено, що провадження приватного 

обвинувачення було розпочате на підставі заяви особи, яка заві-

домо знала, що її вимога про початок досудового розслідування 

та внесення даних до ЄДРДР є необґрунтованою, оскільки на-

справді ніякого суспільно небезпечного діяння проти неї не було 

вчинено.  

Подання ж заяви працівникам правоохоронних органів 

може бути зумовлене виключно особистими неприязними стосу-

нками, бажанням нашкодити іншому. Цілком можливо, що такий 

«постраждалий» згодом відмовиться від обвинувачення, побою-

ючись, що у ході розгляду обставин справи цей факт буде вста-

новлено, а, отже, виникнуть підстави для притягнення її самої до 

кримінальної відповідальності за ст. 383 КК України «Завідомо 

неправдиве повідомлення про вчинення злочину» (якщо ж поряд 

із вчиненням цього злочину мало місце вимагання – то і за ст. 

289 КК України «Вимагання») чи за ст. 384 КК України «Завідо-

мо неправдиве показання». Аби цього не сталося (чи принаймні, 

щоб звести до мінімуму відповідні ризики) такій особі (потерпі-

лому в процесуальному сенсі, а насправді, лже-потерпілому) 

достатньо відмовитися від обвинувачення. Водночас шкода, 

яку  намагався заподіяти недобросовісний «потерпілий» невину-

ватій особі (у подальшому – підозрюваному/обвинуваченому), 
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все ж таки була завдана: проти останнього розпочато досудове 

розслідування, можливо – і судовий розгляд, застосовано заходи 

процесуального примусу, зрештою, може бути завдана й шкода 

морального характеру – погіршення стосунків з родичами, сусі-

дами, співробітниками тощо (або навіть повне припинення таких 

стосунків) тощо. При цьому підозрюваного/обвинуваченого у 

такому провадженні, та який вважає себе невинуватим у вчинен-

ні інкримінованого йому злочину, такий варіант вирішення спра-

ви (закриття провадження) може взагалі не задовольняти. 

Не  виключено, що він наполягатиме на подальшому розгляді 

справи, і, у разі доведення його невинуватості, – на винесенні 

щодо нього виправдувального вироку.  

На жаль, його позиція у такому разі до уваги не береться – 

провадження по справі усе одно закривається на підставі п. 7 ч. 1 

ст. 284 КПК України. 

Підсумовуючи наведене, можна дійти висновку про те, що: 

1) у разі встановлення того, що кримінальне провадження 

у формі приватного обвинувачення всупереч вимогам закону 

розпочате без заяви потерпілого, це провадження має бути за-

крито «у звʼязку із відсутністю заяви потерпілого у провадженні 

приватного обвинувачення» – незважаючи на те, що така підста-

ва не передбачена у ч. 1 ст. 284 КПК України;  

2) при відмові потерпілого від обвинувачення у справах 

такої категорії законодавець взагалі ігнорує позицію підозрюва-

ного/обвинуваченого, який може виступати «проти» закриття 

провадження та наполягати на подальшому розгляді обставин 

справи і, в разі доведення його невинуватості – на винесенні 

виправдувального вироку; 

3) при розмежуванні понять «відмова від обвинувачення» 

та «примирення», слід виходити із того, що відмова від обвину-

вачення є односторонньою реалізацією обвинуваченим свого 

права, натомість примирення передбачає обовʼязкове врахування 

при улагодженні кримінального конфлікту позиції іншої його 

сторони – обвинуваченого. 

Приватне обвинувачення – одна із «устояних» форм орга-

нізації процесу та захисту прав особи. При розгляді справ прива-
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тного обвинувачення необхідно враховувати приватні інтереси 

осіб, які постраждали від злочинних посягань. Новоприйнятий 

КПК України стосовно провадження у справах приватного обви-

нувачення не завжди послідовний.  

Це дозволяє стверджувати про певні суперечності та про-

блеми у правовому регулюванні відповідних відносин.  

Тим самим на практиці виникає багато питань, вирі- 

шення яких викликає певні труднощі. Для посилення пра- 

вового захисту осіб (і фізичних, і юридичних) на це слід зверну-

ти пильну увагу. 

 

 

Контрольні запитання 
 

1. Які є види угод у кримінальному провадженні? 

2. Який порядок ініціювання та укладення угоди про 

примирення? 

3. Які обставини враховуються при укладенні угоди 

про  визнання винуватості? 

4. Які наслідки укладення та затвердження угоди? 

5. Який порядок здійснення кримінального провадження 

у формі приватного обвинувачення? 

6. В яких випадках у кримінальному провадженні  

не може укладатись угода про визнання винуватості? 

7. Чи можуть бути укладені угоди лише із одним з декіль-

кох обвинувачених або потерпілих? 

8. Які гарантії для захисту інтересів потерпілого передба-

чає законодавство в провадженнях щодо угод? 

9. Хто може бути стороною угоди про примирення та 

який її зміст? 

10.  Які обставини про співпрацю обвинуваченого можуть 

обумовлюватися в угоді про визнання винуватості? 

11.  За яких умов може бути укладена угода у провадженні 

щодо вчинення особливо тяжкого злочину? 

12.  Який порядок затвердження судом угод, укладених під 

час досудового розслідування? 
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13.  Які наслідки має відмова суду в затвердженні угоди, 

укладеної під час досудового розслідування? 

14.  Як змінюється процедура підготовчого провадження 

у  разі розгляду питання про затвердження угоди? 

15.  Як повинен поступити суд у разі укладення угоди між 

учасниками під час підготовчого провадження чи судового 

розгляду? 

 

 

Рекомендована література 

 
1. Александренко О. В., Титко А. В. Інститут угоди про примирення 

у кримінальному процесі України. Юридична наука. 2013. № 2. С. 95–103. 

2. Альтернативні способи вирішення спорів у кримінальному про-

вадженні / С. Г. Волкотруб, С. А. Крушинський, В. В. Луцик та ін.; під ред. 

У.  Гелльманна, В. В. Луцика. Хмельницький: Хмельницький ун-т управ-

ління та права, 2015. 204 с. 

3. Власова Г. Укладання угоди про визнання вини у Сполучених 

Штатах Америки як форма спрощеного кримінального судочинства. Вісник 
Національної академії прокуратури України. 2013. № 3. С. 84–88. 

4. Дьомін Ю. Інститут угод у кримінальному провадженні: важливі 

аспекти правозастосування. Вісник Національної академії прокуратури 
України. 2013. № 4. С. 11–19. 

5. Карпенко М. І., Зоря О. Д., Малова О. О. Угода про примирення 

у кримінальному процесі. Юридична наука. 2013. № 6. С. 69–77. 

6. Козаченко В. І. Реалізація засади законності під час укладення 

угод у кримінальному провадженні України та Німеччини. Науковий вісник 
Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2016. Вип. 38 (2). 

С.  107–110. 

7. Леоненко М. І., Коцар А. О. Кримінальне провадження на підс-

таві угод: Україна і зарубіжний досвід. Держава та регіони. Серія: Право. 

2013. № 2. С. 153–156. 

8. Меркулова Ю. Процесуальні та психологічні особливості укла-

дання угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним (обвинува-

ченим) у кримінальному провадженні. Evropsky politicky a pravni diskurz. 
2016. Vol. 3. Iss.  3. С.  135–141. 

9. Мухін В., Штанько А. Інститут угоди про визнання винуватості 

у кримінальному процесі. Вісник Національної академії прокуратури  
України. 2013. № 3. С. 46–51. 

10. Новак Р. В. Поняття та значення особливих порядків криміналь-

ного провадження. Вісник Харківського національного університету внут-
рішніх справ. 2014. № 4. С. 75–84. 



- 433 - 

11. Про практику здійснення судами кримінального провадження на 

підставі угод. Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України 

з  розгляду цивільних і кримінальних справ від 11 грудня 2015 року № 13. 

Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2016. № 1. С. 8–24. 

12. Ряшко О. В., Гулей О. В. Проблеми реформування кримінально-

го провадження на підставі угод. Вісник Національного університету 
«Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 837. С. 490–494. 

13. Тітко І. Угоди як інститут забезпечення реалізації приватного ін-

тересу в кримінальному судочинстві України: окремі питання. Вісник  
Національної академії правових наук України. 2013. № 4. С. 225–234. 

14. Турман Н. Процесуальний статус та роль медіаторів при укла-

денні угод у кримінальному провадженні. Підприємництво, господарство 
і  право. 2016. № 4. С. 113–117. 

15. Ященко С. О. Підстави та принципи встановлення кримінальної 

відповідальності за умисне невиконання угоди про примирення або про 

визнання винуватості. Наше право. 2016. № 1. С. 120–128. 
 

  



- 434 - 

 
 

 

Тема 25 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

ЩОДО ОКРЕМИХ ОСІБ 
 

 
25.1. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб 
25.2. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх 
25.3. Кримінальне провадження щодо застосування приму- 

                    сових заходів медичного характеру 
 

 

25.1. Кримінальне провадження  

щодо окремої категорії осіб 
 

 

Конституційна норма щодо рівності прав усіх громадян, 

а  саме що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками 

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переко-

нань, статі, етнічного походження, майнового стану, місця про-

живання, за мовними або іншими ознаками (ч. 1, 2 ст. 24 Кон-

ституції України) знайшла своє відображення і в положеннях 

Кримінального процесуального кодексу України, а саме ст. 10 

регламентує, що не може бути привілеїв чи обмежень у проце- 

суальних правах, передбачених цим Кодексом, за ознаками раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних чи інших переконань, 

статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 

місця проживання, громадянства, освіти, роду занять, а також за 

мовними або іншими ознаками. 

Однак існує певна категорія осіб щодо яких законодавець 

встановлює особливий порядок кримінального провадження. 
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Йдеться про осіб, діяльність яких спрямована на забезпечення 

функціонування основних державних інститутів і відповідно 

законодавець у такий спосіб намагається забезпечити таким  

особам сприятливі умови для здійснення ними своїх повнова-

жень і  забезпечити їм захист від можливого незаконного впливу 

тощо. Вимога щодо необхідності проведення провадження за 

особливим порядком закріплена також у Міжнародному пакті 

про громадянські та політичні права, а саме у ст. 9, де про- 

голошено: «Нікого не може бути позбавлено волі інакше, як 

на  підставах і відповідно до такої процедури, які встановлені 

законом».  

Щодо них кримінальне провадження здійснюється за  

загальними правилами, встановленими КПК, проте із враху- 

ванням низки особливостей (особливих процедур), визначених 

у  Главі 37 КПК України. Такими особливостями, відповідно 

до  положень КПК України, є:  

1) особливий порядок повідомлення про підозру; 

2) затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді три-

мання під вартою чи домашнього арешту; 

3) обшуку, огляду особистих речей і багажу, транспорту, 

жилого чи службового приміщення, порушення таємниці листу-

вання, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції 

і  застосування інших заходів, зокрема негласних слідчих дій, що 

відповідно до закону обмежують права і свободи; 

4) субʼєктів, які здійснюють досудове розслідування; 

5) порядку судового розгляду. 

Ще однією особливістю кримінальний процесуальний за-

кон визначає і необхідність інформування державних та інших 

органів чи службових осіб про застосування запобіжного заходу 

або ухвалення вироку стосовно осіб, які вказані у ст. 480 КПК 

України, і до яких відповідно здійснюється такий особливий 

порядок кримінального провадження. Власне законодавцем 

не  конкретизовано чи йдеться лише про ухвалення вироку чи 

про набрання ним законної сили. Виходячи із засади презумпції 

невинуватості, то все ж таки правильніше було таке повідомлен-

ня здійснювати після того, як вирок вступить у законну силу. Це 

стосується і обвинувального, і виправдувального вироку.  
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Положення статті 480 кримінального процесуального за-

кону відносять до окремої категорії осіб, щодо яких здійснюєть-

ся особливий порядок кримінального провадження таких осіб:  

1) народного депутата України; 

2) судді, судді Конституційного Суду України, а також 

присяжного на час виконання ним обовʼязків у суді, Голови, 

заступника Голови, члена Вищої ради правосуддя, Голови, за-

ступника Голови, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України; 

3) кандидата у Президенти України; 

4) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

5) Голови, іншого члена Рахункової палати; 

6) депутата місцевої ради; 

7) адвоката; 

8) Генерального прокурора, його заступника, прокурора 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 

9) Директора та працівників Національного антикоруп-

ційного бюро України; 

10) члена Національного агентства з питань запобігання 

корупції. 

Народним депутатом України є обраний відповідно до За-

кону України «Про вибори народних депутатів України» пред-

ставник Українського народу у Верховній Раді України й упов-

новажений ним протягом строку депутатських повноважень 

здійснювати повноваження, передбачені Конституцією України 

та законами України (ст. 1 Закону). Окрім того, особливості 

кримінального провадження щодо народного депутата України 

встановлюються також і Конституцією України, Законом 

України «Про статус народного депутата України», Законом 

України «Про регламент Верховної Ради України». Так, напри-

клад, недоторканість народного депутата, що визначає його 

особливий статус, регламентується відповідно до Конституції 

України та ст. 27 Закону України «Про статус народного депута-

та». Зокрема, ст. 27 Закону вказує на недоторканність народного 

депутата України у період всього строку здійснення депутатсь-

ких повноважень. Вона полягає, зокрема, у тому, що народний 
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депутат не може бути без згоди Верховної Ради України притяг-

нутий до кримінальної відповідальності, затриманий чи зааре-

штований. Обшук, затримання народного депутата чи огляд осо-

бистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового 

приміщення народного депутата, а також порушення таємниці 

листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспон-

денції та застосування інших заходів, що відповідно до закону 

обмежують права і свободи народного депутата, допускаються 

лише у разі, коли Верховною Радою України надано згоду на 

притягнення його до кримінальної відповідальності, якщо інши-

ми способами одержати інформацію неможливо.  

Окремі положення щодо особливостей притягнення 

народного депутата до кримінальної відповідальності містить і 

Закон України «Про Регламент Верховної Ради України», а саме 

положень Глави 35, яка регламентує порядок розгляду питань 

про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, за-

тримання чи арешт народного депутата України. Зокрема, саме 

Верховна Рада надає згоду на притягнення до кримінальної 

відповідальності, затримання чи арешт народного депутата.  

Подання про надання згоди на притягнення до криміналь-

ної  відповідальності, затримання чи арешт народного депутата 

ініціюється прокурором. Водночас щодо кожного виду за-

побіжного заходу подається окреме подання. Подання щодо 

народного депутата повинно бути підтримано і внесено до Вер-

ховної Ради Генеральним прокурором (виконувачем обовʼязків 

Генерального прокурора). 

Важливою вимогою до подання про надання згоди на при-

тягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи аре-

шту народного депутата є те, що таке подання має бути доволі 

вмотивованим, достатнім, і відповідно містити конкретні факти 

та  докази, що підтверджують факт вчинення зазначеною в по-

данні особою суспільно небезпечного діяння, визначеного Кри-

мінальним кодексом України. Власне, у такому поданні слід 

обовʼязково обґрунтовувати необхідність затримання чи арешту. 

У  разі, якщо подання не відповідає таким вимогам, Голова Вер-

ховної Ради України може повернути його Генеральному проку-

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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рору (виконувачу обовʼязків Генерального прокурора), про що 

повідомляє Верховну Раду на найближчому пленарному засідан-

ні Верховної Ради. 

Голова Верховної Ради України пропонує народному де-

путату, щодо якого внесено подання про надання згоди на притя-

гнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт, 

подати протягом пʼяти днів письмові пояснення комітету, до 

предмета відання якого належать питання регламенту, і доручає 

зазначеному комітету надати висновок щодо подання про на- 

дання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, 

затримання чи арешт народного депутата згідно зі законом 

(ст.  219 Закону). 

Комітет, якому доручено надати висновок щодо питання 

про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідаль-

ності, затримання чи арешт, відповідно до закону визначає дос-

татність, законність й обґрунтованість подання, законність одер-

жання доказів, зазначених у поданні, і встановлює наявність 

відповідних скарг. Підготовку цього питання комітет здійснює 

у  терміновому порядку, але в строк не більш як 20 днів. На 

засідання комітету запрошується особа, щодо якої внесено по-

дання. Відсутність зазначеної запрошеної особи на засіданні 

відповідного комітету без поважних причин не є перешкодою 

для розгляду питання і прийняття рішення комітетом. У засідан-

нях комітету бере участь Генеральний прокурор (виконувач 

обовʼязків Генерального прокурора). Комітет у разі необхідності 

може витребувати додаткові матеріали кримінального про-

вадження, заслухати пояснення осіб за клопотанням особи, щодо 

якої внесено подання. У разі відсутності достатніх доказів щодо 

обґрунтування подання Голова Верховної Ради України має пра-

во повернути його разом із вмотивованим висновком комітету 

Генеральному прокурору (виконувачу обовʼязків Генерального 

прокурора) з пропозицією подати додаткові обґрунтування. 

У  такому разі комітет зупиняє перевірку, про що повідомляється 

Голова Верховної Ради України, який інформує про це Верховну 

Раду. Комітет залишає подання без розгляду до дня надходження 

до комітету матеріалів, які ним вимагаються, або вмотивованої 

відповіді (ст. 220 Закону). 
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Верховна Рада розглядає на пленарному засіданні внесене 

подання про надання згоди на притягнення до кримінальної 

відповідальності, затримання чи арешт народного депутата 

у  визначений нею день, але не пізніше семи днів із дня подання 

відповідного висновку комітетом. Рішення про надання згоди 

на  притягнення до кримінальної відповідальності, затримання 

чи арешт Верховна Рада приймає відкритим поіменним голосу-

ванням більшістю голосів народних депутатів від її конститу-

ційного складу, яке оформляється постановою Верховної Ради. 

Рішення Верховної Ради про надання згоди на притягнення до 

кримінальної відповідальності, затримання чи арешт не перегля-

даються, крім випадку виявлення обставин, що не були відомі 

Верховній Раді під час розгляду відповідного подання. Про 

прийняте рішення Голова Верховної Ради України негайно по-

відомляє Генерального прокурора (виконувача обовʼязків Гене-

рального прокурора). 

Письмове повідомлення про підозру народному депутату 

України здійснюється Генеральним прокурором України (п. 2 

ч.  1 ст. 481 КПК). Судове провадження здійснюється у складі 

суду, визначеному КПК України, а саме: у суді першої інстан-

ції – колегіально судом у складі трьох професійних суддів, 

які  мають стаж роботи на посаді судді не менше пʼяти років, 

а  в  разі здійснення кримінального провадження щодо злочи-

нів,  за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, 

за  клопотанням обвинуваченого – судом присяжних у складі 

двох професійних суддів, які мають стаж роботи на посаді  

судді не менше пʼяти років, та трьох років – присяжних;  

в апеляційному порядку – колегіально судом у складі пʼяти  

професійних суддів, які мають стаж роботи на посаді судді 

не  менше семи років; у касаційному порядку – колегіально  

судом у складі семи професійних суддів, які мають стаж  

роботи на посаді судді не менше десяти років (ч. 12 ст. 31 

КПК  України).  

Додаткові гарантії для ефективного здійснення своїх про-

фесійних функцій встановлені і для суддів. Здійснюючи право-

суддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу. 



- 440 - 

Суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів 

України та на засадах верховенства права (ст. 6)
74

.  

Суддя є недоторканним. Без згоди Вищої ради правосуддя 

суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи 

арештом до винесення обвинувального вироку суду, за винятком 

затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого 

або особливо тяжкого злочину. Суддю не може бути притягнуто 

до відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за винятком 

вчинення злочину або дисциплінарного проступку. Суддя, за-

триманий за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена 

кримінальна чи адміністративна відповідальність, має бути 

негайно звільнений після зʼясування його особи, за винятком: 

1)  якщо Вищою радою правосуддя надано згоду на затримання 

судді у звʼязку з таким діянням; 2) затримання судді під час або 

відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочи-

ну, якщо таке затримання є необхідним для попередження вчи-

нення злочину, відвернення чи попередження наслідків злочину 

або забезпечення збереження доказів цього злочину. 

Суддя не може бути підданий приводу чи примусово до-

ставлений до будь-якого органу чи установи, крім суду, за ви-

нятком випадків, зазначених у частині другій цієї статті. Судді 

може бути повідомлено про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення лише Генеральним прокурором або його за-

ступником. Суддя може бути тимчасово відсторонений від 

здійснення правосуддя на строк не більше двох місяців у звʼязку 

з притягненням до кримінальної відповідальності на підставі 

вмотивованого клопотання Генерального прокурора або його 

заступника в порядку, встановленому законом. Рішення про 

тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя ухва-

люється Вищою радою правосуддя. Продовження строку тимча-

сового відсторонення судді від здійснення правосуддя у звʼязку 

з  притягненням до кримінальної відповідальності здійснюється 

в тому ж порядку на строк не більше двох місяців. Клопотання 

                                                           
74 Про судоустрій і статус суддів: Закон України станом на 

05.08.2018 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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про продовження строку такого відсторонення судді від 

здійснення правосуддя подається Генеральним прокурором або 

його заступником не пізніше десяти днів до закінчення строку, 

на який суддю відсторонено. Вимоги до клопотання про тимча-

сове відсторонення судді від здійснення правосуддя з огляду на 

притягнення до кримінальної відповідальності встановлюються 

процесуальним законом. У разі ухвалення органом, що розглядає 

справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності 

суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного 

стягнення у виді подання про звільнення судді з  посади, такий 

суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення 

правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади 

Вищою радою правосуддя. 

Суддя на час тимчасового відсторонення від здійснення 

правосуддя позбавляється права на отримання доплат до посадо-

вого окладу судді. Проведення стосовно судді оперативно-

розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися  

лише з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, 

ухваленого за клопотанням Генерального прокурора або його 

заступника, керівника регіональної прокуратури або його  

заступника.  

Кримінальне провадження щодо обвинувачення судді у 

вчиненні кримінального правопорушення, а також прийняття 

рішення про проведення стосовно судді оперативно-розшукових 

заходів чи слідчих дій, застосування запобіжних заходів не може 

здійснюватися тим судом, в якому обвинувачений обіймає чи 

обіймав посаду судді. У разі, якщо згідно зі загальними правила-

ми визначення юрисдикції кримінальне провадження стосовно 

судді має здійснюватися або рішення про проведення стосовно 

судді оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій або за-

стосування запобіжних заходів має ухвалюватися тим судом, 

в  якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді, кри-

мінальне провадження або ухвалення рішення про проведення 

оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій здійснюється 

судом, найбільш територіально наближеним до суду, в якому 

обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді, іншої 
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адміністративно-територіальної одиниці (Автономної Республіки 

Крим, області, міста Києва чи Севастополя), якщо інший суд не 

визначений процесуальним законом. 

Щодо судді Конституційного Суду, то ст. 24 Закону 

України «Про Конституційний Суд України», визначає незалеж-

ність і недоторканність судді Конституційного Суду. Так, суддя 

Конституційного Суду здійснює свої повноваження, керуючись 

Конституцією України та вказаним Законом, на засадах верхо-

венства права. Закон забороняє вчинення будь-якого впливу на 

суддю Конституційного Суду. Виходячи з його особливого ста-

тусу, суддю Конституційного суду без згоди Суду не може бути 

затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення 

обвинувального вироку судом, за винятком затримання Судді під 

час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого 

злочину.  

Подання про надання згоди на затримання, утримування 

під вартою чи арешт Судді вносить до Суду Генеральний  

прокурор або особа, яка здійснює його повноваження. Рішення 

про надання згоди на затримання, утримування під вартою чи 

арешт Судді Суд ухвалює на спеціальному пленарному засіданні 

у формі постанови. Суддя Конституційного Суду не може  

бути підданий приводу чи примусовому допровадженню до 

будь-якого органу або установи, крім суду.  

Суддя Конституційного Суду, затриманий за адміністра-

тивне правопорушення або за підозрою у вчиненні діяння, за яке 

встановлена кримінальна відповідальність, має бути негайно 

звільнений після зʼясування його особи, за винятком: 1) якщо 

Суд надав згоду на затримання Судді у звʼязку з таким діянням; 

2) якщо його затримано під час або відразу ж після вчинення 

тяжкого або особливо тяжкого злочину. Суд має бути негайно 

повідомлений про затримання Судді.  Судді Конституційного 

Суду про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 

повідомляє Генеральний прокурор або особа, яка здійснює його 

повноваження. 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» визначає 

процесуальний статус присяжних, який полягає у тому, що вони 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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є громадянами України, які у випадках, визначених процесуаль-

ним законом, вирішують справи у складі суду спільно і суддею 

(суддями), забезпечуючи згідно з Конституцією України безпо-

середню участь народу у здійсненні правосуддя. Відповідно, 

виходячи з цього, присяжні під час розгляду і вирішення справи 

користуються повноваженнями судді. 

Відповідно до ст. 68 Закону України «Про судоустрій 

і  статус суддів» на присяжних поширюються гарантії незалеж-

ності та недоторканності суддів, установлені законом, на час 

виконання ними обовʼязків зі здійснення правосуддя. За обґрун-

тованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього 

можуть уживатися і після закінчення виконання цих обовʼязків 

(ст. 68 Закону «Про судоустрій і статус суддів»).  

Законодавець встановлює також і особливий порядок про-

вадження щодо Голови, заступника Голови чи члена Вищої ради 

правосуддя, а також і щодо Голови, заступника Голови, члена 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. На час виконання 

повноважень члени Вищої ради правосуддя з числа суддів та 

прокурорів відряджаються до Вищої ради правосуддя зі збере-

женням за ними посад, які вони обіймали на момент обрання 

(призначення) членами Вищої ради правосуддя. Щодо даної 

категорії осіб кримінальне провадження здійснюється детекти-

вами Національного антикорупційного бюро України.  

Особливості кримінального провадження щодо кандидата 

у Президенти України закріплені в Конституції України, Законі 

України «Про вибори Президента України». Відповідно до 

ст.  481 КПК України повідомлення про підозру кандидату 

у  Президенти України повідомляється Генеральним прокурором 

України.  

Особливий порядок кримінального провадження встанов-

лений і для Уповноваженого з прав людини. Статус Уповнова-

женого визначається відповідно до Закону України «Про Упов-

новаженого Верховної Ради України з прав людини», де вказано, 

що Уповноважений з прав людини користується правом недо-

торканості на весь час своїх повноважень. Відповідно до його 

статусу, він не може без згоди Верховної Ради України бути 
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притягнутий до кримінальної відповідальності або бути підданий 

заходам адміністративного стягнення, що накладаються в судо-

вому порядку, затриманий, заарештований, підданий обшуку, 

а  також особистому огляду. Повідомлення про підозру у вчи-

ненні кримінального правопорушення може бути здійснено 

Уповноваженому лише Генеральним прокурором України (ст. 20 

Закону), тоді, як відповідно до ч. 4 ст. 216 КПК України, досудо-

ве розслідування щодо цієї категорії осіб здійснюється слідчими 

органів державного бюро розслідувань.  

Особливий порядок кримінального провадження застосо-

вується і щодо осіб Рахункової палати. А саме Закон України 

«Про Рахункову палату» передбачає, що Голова Рахункової па-

лати, Перший заступник і заступник Голови, головні контролери 

та Секретар Рахункової палати не можуть бути затримані, притя-

гнуті до кримінальної відповідальності без згоди Верховної Ради 

України. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення Голові Рахункової палати, першому заступнику 

і заступнику Голови, головним контролерам, Секретарю Рахун-

кової палати може бути здійснено лише Генеральним прокуро-

ром України.  

Щодо депутатів місцевих рад, то особливий порядок кри-

мінального провадження щодо цієї категорії осіб застосовується 

на підставі положень Глави 37 КПК України, а також Закону 

України «Про статус депутатів місцевих рад», де стаття 31 

визначає особливості повідомлення про підозру у вчиненні кри-

мінального правопорушення депутату місцевої ради, зокрема 

повідомлення про підозру у вчиненні  кримінального правопо-

рушення депутату місцевої ради може бути здійснено відповідно 

Генеральним прокурором, заступником  Генерального прокуро-

ра, керівником відповідної регіональної  прокуратури.  

Прокурор, який здійснив повідомлення про підозру у вчи-

ненні кримінального правопорушення депутату місцевої ради, 

повідомляє про це відповідну місцеву раду не пізніше наступно-

го робочого дня з дня повідомлення про підозру. Суд, який обрав 

запобіжний захід стосовно депутата місцевої ради, повідомляє 

про це відповідну місцеву раду не пізніше наступного робочого 
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дня з дня застосування запобіжного заходу. Варто зазначити, що 

даним законом конкретизовані строки, у які має бути здійснено 

такі повідомлення, про що мова не йдеться у Главі 37 Кри-

мінального процесуального кодексу України.  

Виправдано законодавцем до окремої категорії осіб відне-

сено й адвоката. Адвокатура України – недержавний самовряд-

ний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва 

та надання інших видів правової допомоги на професійній ос-

нові, а також самостійно вирішує питання організації і діяльності 

адвокатури (ст. 2 Закону України «Про адвокатуру та адвокатсь-

ку діяльність»). Окремою гарантією Закон виділяє можливість 

проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів 

чи слідчих дій виключно з дозволу суду, на підставі судового 

рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, 

його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, об-

ласті, міста Києва та Севастополя. Окрім того, Закон забороняє 

проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення 

документів, повʼязаних із здійсненням адвокатської діяльності 

(п.  4 ч. 1 ст. 23 Закону). У разі проведення обшуку чи огляду 

житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійс-

нює  адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей 

і  документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні 

в  обовʼязковому порядку зазначає перелік речей, документів, що 

планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення 

слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального 

провадження, а також враховує названі вимоги щодо огляду, 

розголошення, витребування чи вилучення документів, повʼя- 

заних зі здійсненням адвокатської діяльності та щодо адвокат- 

ської таємниці.  

Під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого воло-

діння адвоката, приміщень, де він провадить адвокатську діяль-

ність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має 

бути присутній представник ради адвокатів регіону, крім випад-

ків, передбачених абзацом четвертим цієї частини. Для забезпе-

чення його участі службова особа, яка буде проводити відповід-

ну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінально-
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го провадження, завчасно повідомляє про це раду  

адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії. 

З  метою забезпечення дотримання вимог щодо адвокатської 

таємниці під час проведення зазначених процесуальних дій 

представнику ради адвокатів регіону надається право ставити 

запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо по-

рядку проведення процесуальних дій, що зазначаються у прото-

колі. Неявка представника ради адвокатів регіону за умови зав-

часного повідомлення ради адвокатів регіону не перешкоджає 

проведенню відповідної процесуальної дії. 

Адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками 

провадження, дотримання засад змагальності та свободи в 

наданні доказів та доведенні їх переконливості. Забороняється 

внесення подання слідчим, прокурором, а також винесення 

окремої ухвали (постанови) суду щодо правової позиції адвоката 

у справі. Важливою гарантією діяльності адвоката є заборона 

втручання у його правову позицію. Відповідно закон встановлює 

заборону притягнення адвоката до відповідальності через його 

висловлювання у справі, зокрема ті, що відображають позицію 

клієнта, заяви у засобах масової інформації, якщо при цьому 

не  порушуються професійні обовʼязки адвоката.  

Орган або посадові особи, які затримали адвоката або за-

стосували до нього запобіжний захід, зобовʼязані негайно по-

відомити про це відповідну раду адвокатів регіону.  

Щодо повідомлення адвокату про підозру, то ґрунтуючись 

на його статусі, слід чітко розуміти його процесуальний поря-

док.  Так, письмове повідомлення про підозру адвокату здійс- 

нюється – Генеральним прокурором України, його заступником, 

прокурором Автономної Республіки Крим, області, міст Києва 

або Севастополя в межах його повноважень. Виходячи із поси-

лення гарантій провадження адвокатської діяльності, під 

здійсненням повідомлення про підозру слід вважати і його 

підписання (такого повідомлення), і вручення, а також 

відповідно й розʼяснення процесуальних прав підозрюваному. 

Відповідно вжитий законодавцем у Законі України «Про адвока-

туру та адвокатську діяльність» термін «виключно» (п. 13 ч. 1 
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ст.  23), означає, що передоручати таке здійснення повідомлення 

про підозру іншим особам є неможливим.   

Особливий порядок провадження застосовується і до Ге-

нерального прокурора, його заступника, прокурора Спеціалізо-

ваної антикорупційної прокуратури. Виконуючи функції проку-

ратури, прокурор є незалежним від будь-якого незаконного 

впливу, тиску, втручання і керується у своїй діяльності ли-

ше Конституцією та законами України. Прокурор призначається 

на посаду безстроково та може бути звільнений з посади, його 

повноваження на посаді можуть бути припинені лише з підстав 

та в порядку, передбачених цим Законом. Про початок кри-

мінального провадження стосовно прокурора негайно повідом-

ляється Генеральний прокурор.  

Особливості кримінального провадження щодо Генераль-

ного прокурора України, його заступника, прокурора 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури  включають: 1) 

повідомлення про підозру Генеральному прокурору України 

повідомляється заступником Генерального прокурора України; 

2) повідомлення про підозру заступникам Генерального проку-

рора та прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

здійснюється Генеральним прокурором (виконувачем обовʼязків 

Генерального прокурора); 3) здійснення досудового розсліду-

вання кримінальних правопорушень, учинених Генеральним 

прокурором України, його заступниками, прокурором Спеціалі- 

зованої антикорупційної прокуратури віднесено до повноважень 

слідчих органів державного бюро розслідувань; 4) судове про-

вадження здійснюється у складі суду, визначеному відповідно до 

ч.  12 ст. 31 КПК України. 

Відповідно, суд, який ухвалив обвинувальний вирок щодо 

прокурора, після набрання таким вироком законної сили пові- 

домляє про це особу, уповноважену цим Законом приймати рі-

шення про звільнення прокурора, яка звільняє такого прокурора 

з посади. Суд, який ухвалив обвинувальний вирок щодо Гене-

рального прокурора, після набрання таким вироком законної 

сили повідомляє про це Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 

прокурорів, яка вносить подання про його звільнення з посади 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Президенту України. Прокурор, щодо якого обвинувальний  

вирок суду набрав законної сили, не може продовжувати 

здійснювати свої повноваження (ст. 56 Закону України «Про 

прокуратуру). 

Особливий порядок кримінального провадження застосо-

вується стосовно також і директора та працівників Національно-

го антикорупційного бюро України. У разі виявлення інформації 

про можливе вчинення працівником Національного бюро кри-

мінального правопорушення підрозділ внутрішнього контролю 

Національного бюро негайно повідомляє про це Генерального 

прокурора чи його заступника (ст. 27).  

Щодо члена Національного агентства з питань запобігання 

корупції, то його статус визначається положеннями Закону 

України «Про запобігання корупції», а саме Розділом 2. Члени 

та  службовці апарату Національного агентства під час виконан-

ня покладених на них обовʼязків є представниками влади, діють 

від імені держави і перебувають під її захистом. Повідом- 

лення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 

члену Національного агентства може бути здійснено лише  

Генеральним прокурором (виконувачем обовʼязків Генераль- 

ного  прокурора).  

З клопотанням про відсторонення від посади члена Націо-

нального агентства, який підозрюється або обвинувачується 

у  вчиненні злочину, має право звернутися у встановленому за-

коном порядку Генеральний прокурор або його заступник. Отже, 

можна назвати такі особливості здійснення провадження щодо 

Директора та працівників Національного антикорупційного  

бюро України та члена Національного агентства з питань за-

побігання корупції: 1) повідомлення про підозру здійснюється 

лише Генеральним прокурором України (виконувачем обовʼяз- 

ків Генерального прокурора); 2) досудове розслідування прово-

дять слідчі органів державного бюро розслідувань; провадження 

здійснюється: в суді першої інстанції – колегіально судом 

у  складі трьох суддів, які мають стаж роботи на посаді судді 

не  менше пʼяти років, а в разі здійснення кримінального про-

вадження щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне 
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позбавлення волі, за клопотанням обвинуваченого – судом  

присяжних у складі двох суддів, які мають стаж роботи на посаді 

судді не менше пʼяти років, та трьох присяжних; в апеляційному 

порядку – колегіально судом у складі пʼяти суддів; у касаційно-

му порядку – колегією суддів у складі семи суддів. 

 

 

25.2. Кримінальне провадження  

щодо неповнолітніх 
 

 
Наявність особливого провадження щодо кримінальних 

правопорушень, учинених неповнолітніми, зумовлено необхідні-

стю досягнення таких цілей:  

− кримінологічної, що полягає у запобіганні злочинам не-
повнолітніх;  

− правових: установлення особливого предмета доказу-

вання; забезпечення належної правової захищеності неповноліт-

нього. 

Складнощі у досягненні цих цілей зумовлено віковими со-

ціально-психологічними рисами неповнолітніх. Найбільшою 

мірою під час застосування кримінальних процесуальних норм 

має бути враховано такі характеристики: незрілість мислення; 

брак достатнього соціального досвіду; нестабільність психіки; 

підвищена емоційність; підвищена навіюваність і самонавіюва-

ність; схильність до фантазій. 

Загальні особливості кримінального процесу визначено 

положеннями ч. 4 ст. 14 Міжнародного акта про громадянські 

та  політичні права, згідно з якими «стосовно неповнолітніх про-

цес повинен бути таким, щоб враховувались їх вік і бажаність 

сприяння їх перевихованню». 

На підставі вікових соціально-психологічних характе- 

ристик неповнолітніх Генеральна Асамблея ООН розробила 

«Мінімальні стандартні правила Організації Обʼєднаних Націй, 

що стосуються підправлення правосуддя щодо неповнолітніх», 
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відомі як «Пекінські правила» (1985 р.). У цих Правилах перед-

бачено: створення спеціалізованих судів у  справах неповноліт-

ніх; наявність в осіб, які здійснюють кримінальний процес 

у  справах неповнолітніх, відповідної кваліфікації; побудову 

судового розгляду так, щоб він забезпечував інтереси неповно- 

літніх; забезпечення конфіденційності, щоб уникнути завдання 

шкоди неповнолітнім і через непотрібну гласність або шкоду 

їх  репутації тощо. 

Кримінальний процесуальний кодекс визначає, що кримі-

нальне провадження щодо неповнолітніх здійснюється за загаль-

ними правилами, але з урахуванням особливостей, передбачених 

законом. Порядок кримінального провадження щодо неповно- 

літніх визначається Гл. 38 КПК. 

Під час кримінального провадження щодо неповнолітньо-

го, а також під час провадження щодо застосування примусових 

заходів виховного характеру, слідчий, прокурор, слідчий суддя, 

суд та всі інші особи, що беруть у ньому участь, зобовʼязані 

здійснювати процесуальні дії у порядку, що найменше порушує 

звичайний уклад життя неповнолітнього та відповідає його  

віковим та психологічним особливостям, розʼяснювати суть  

процесуальних дій, рішень та їх значення, вислуховувати його 

аргументи в разі прийняття процесуальних рішень та вживати 

всіх інших заходів, спрямованих на уникнення негативного 

впливу на неповнолітнього. 

Під час досудового розслідування та судового розгляду 

кримінальних правопорушень, учинених неповнолітніми, 

зʼясовуються такі обставини:  
− подія кримінального правопорушення (час, місце, спо-

сіб та інші обставини учинення кримінального правопорушення);  

− винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального 

правопорушення, форма вини, мотив і мета учинення криміналь-

ного правопорушення;  

− вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопо-

рушенням, а  також розмір процесуальних витрат;  

− обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчине- 

ного кримінального правопорушення, характеризують особу 
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обвинуваченого, обтяжують або помʼякшують покарання, які 

виключають кримінальну відповідальність або є підставою  

закриття кримінального провадження;  

− обставини, що є підставою для звільнення від кримі- 

нальної відповідальності або покарання (ст. 91 КПК). 

Окрім обставин, передбачених ст. 91 КПК, у кримінально-

му провадженні щодо неповнолітніх також зʼясовуються:  
− повні та всебічні відомості про особу неповнолітнього: 

його вік  (число, місяць, рік народження), стан здоровʼя та рівень 

розвитку, інші соціально-психологічні риси особи, які необхідно 

враховувати під  час індивідуалізації відповідальності або об-

ранні заходу виховного характеру. За наявності даних про розу-

мову відсталість неповнолітнього, не повʼязану з психічною хво- 

робою, має бути також зʼясовано, чи міг він повністю усвідом-

лювати значення своїх дій і якою мірою керувався ними;  

− ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння;  

− умови життя та виховання неповнолітнього;  

− наявність дорослих підбурювачів та інших співучасни-

ків кримінального правопорушення. 

У разі необхідності для вирішення питання про наявність 

у  неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого психічного 

захворювання або затримки психічного розвитку та його здатно-

сті повністю або частково усвідомлювати значення своїх дій 

і  керувати ними в конкретній ситуації призначається комплекс-

на психолого-психіатрична експертиза. 

Для зʼясування рівня розвитку, інших соціально-психоло- 

гічних рис особи неповнолітнього підозрюваного, обвинувачено-

го, які необхідно враховувати у разі призначення покарання 

й  обрання заходу виховного характеру, може бути призначена 

психологічна експертиза. 

При дослідженні умов життя та виховання неповнолі-

тнього підозрюваного, обвинуваченого належить зʼясувати:  

− склад сімʼї неповнолітнього, обстановку в ній, взаєми-

ни між дорослими членами сімʼї та дорослими і дітьми, ставлен-

ня батьків до виховання неповнолітнього, форми контролю за 

його поведінкою, морально-побутові умови сімʼї;  
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− обстановку в школі або іншому навчальному закладі 

або на виробництві, де навчається або працює неповнолітній, 

його ставлення до навчання або роботи, взаємини з вихователя-

ми, учителями, однолітками, характер й ефективність виховних 

заходів, які раніше застосовувалися до нього;  

− звʼязки і поведінку неповнолітнього поза домом,  

навчальним закладом та роботою. 

Батьки або інші законні представники неповнолітнього бе-

руть участь у кримінальному провадженні за участю неповнолі-

тнього підозрюваного, обвинуваченого. 

Законні представники викликаються на судове засідання. 

Їхнє неприбуття не зупиняє судового провадження, окрім випад-

ків, коли суд визнає необхідною їх участь. Вони перебувають 

у  залі судового засідання протягом усього судового проваджен-

ня, а в разі необхідності можуть бути допитані як свідки. 

У виняткових випадках, коли участь законного представ-

ника може завдати шкоди інтересам неповнолітнього підозрюва-

ного, обвинуваченого, суд за його клопотанням, клопотанням 

прокурора або за власною ініціативою своєю ухвалою має право 

обмежити участь законного представника у виконанні окремих 

процесуальних або судових дій або усунути його від участі 

у  кримінальному провадженні та залучити замість нього іншого 

законного представника. 

Неповнолітній підозрюваний, обвинувачений повідомля-

ється або викликається слідчим, прокурором або судом через 

його батьків або інших законних представників. Інший порядок 

допускається лише в разі, якщо це зумовлюється обставинами, 

встановленими під час кримінального провадження. 

Допит неповнолітнього підозрюваного здійснюється згід-

но зі загальними правилами, у присутності захисника. 

У разі, якщо неповнолітній не досяг шістнадцяти років або 

якщо його визнано розумово відсталим, під час його допиту за 

рішенням слідчого, прокурора або за клопотанням захисника 

забезпечуються участь педагога, психолога або законного пред-

ставника. 

До початку допиту педагогу, психологу або законному 

представнику розʼяснюється їхнє право за дозволом ставити 

запитання неповнолітньому підозрюваному. 
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За наявності підстав, передбачених законом, до непов- 

нолітнього з урахуванням його вікових та психологічних особ-

ливостей, виду занять може бути застосовано один із запобіж-

них  заходів. 

Затримання та тримання під вартою можуть застосовува-

тися до неповнолітнього лише у разі, якщо він підозрюється, 

обвинувачується у  вчиненні тяжкого або особливо тяжкого зло-

чину за умови, що застосування іншого запобіжного заходу не 

забезпечить запобігання ризикам, передбаченим законом. 

Про затримання і взяття під варту неповнолітнього негай-

но сповіщаються його батьки або особи, які їх замінюють. 

До неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених, окрім за-

гальних запобіжних заходів, може застосовуватися передача їх 

під нагляд батьків, опікунів або піклувальників, а до неповноліт-

ніх, які виховуються в дитячій установі – передача їх під нагляд 

адміністрації цієї установи. 

Передання неповнолітнього підозрюваного, обвинуваче-

ного під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністра-

ції дитячої установи полягає у взятті на себе будь-ким із зазначе-

них осіб або представником адміністрації дитячої установи пи-

сьмового зобовʼязання забезпечити прибуття неповнолітнього 

підозрюваного, обвинуваченого до слідчого, прокурора, суду, а 

також його належну поведінку. 

Передання під нагляд батьків та інших осіб можлива лише 

за їхньої на це згоди та згоди неповнолітнього підозрюваного, 

обвинуваченого. Особа, яка взяла зобовʼязання про нагляд, має 

право відмовитися від подальшого виконання цього зобовʼя- 

зання, заздалегідь про це повідомивши. 

До передання неповнолітнього підозрюваного, обвинува-

ченого під нагляд суд зобовʼязаний зібрати відомості про особу 

батьків, опікунів або піклувальників, їхні стосунки з неповноліт-

нім і впевнитися в тому, що вони можуть належно здійснювати 

нагляд за неповнолітнім. 

Під час відібрання зобовʼязання про взяття під нагляд  

батьки, опікуни, піклувальники, адміністрація дитячої уста- 

нови попереджаються про характер підозри, обвинувачення  
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неповнолітньому і про їхню відповідальність у разі порушення 

взятого на себе зобовʼязання. В разі порушення цього зобовʼя- 

зання на батьків, опікунів і піклувальників накладається грошове 

стягнення в розмірі від 2 до 5 розмірів мінімальної заробітної 

плати. 

Питання передання неповнолітнього підозрюваного, обви-

нуваченого під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або  

адміністрації дитячої установи розглядається за клопотанням 

прокурора за правилами обрання запобіжного заходу або за кло-

потанням сторони захисту під час  розгляду питання про обрання 

запобіжного заходу. 

Якщо неповнолітній підозрюється у вчиненні криміналь-

ного правопорушення разом із повнолітнім, має бути зʼясована 

можливість виділення цього кримінального провадження в окре-

ме щодо неповнолітнього під час досудового розслідування. 

Під час судового розгляду суд, вислухавши думку проку-

рора, захисника і законного представника неповнолітнього обви-

нуваченого, має право своєю ухвалою видалити його із залу су-

дового засідання на час дослідження обставин, що можуть нега-

тивно вплинути на нього. 

Після повернення неповнолітнього обвинуваченого голо-

вуючий знайомить його з результатами дослідження обставин, 

проведеного у  його відсутності, і надає можливість поставити 

запитання особам, які були допитані за його відсутності. 

Про час і місце судового розгляду за участю неповноліт-

нього обвинуваченого суд повідомляє відповідну службу у спра-

вах дітей та уповноважений підрозділ органів Національної по-

ліції. Суд має право також викликати в судове засідання пред-

ставників цих установ. 

Представники служби у справах дітей та уповноваженого 

підрозділу органів Національної поліції мають право заявляти 

клопотання, ставити запитання неповнолітньому обвинувачено-

му, його законному представнику, потерпілому, свідкам, експер-

ту і спеціалісту, висловлювати думку з приводу найбільш доціль-

них заходів щодо обвинуваченого з  метою його перевиховання. 

Якщо під час досудового розслідування прокурор зробить 

висновок про можливість виправлення неповнолітнього, який 
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обвинувачується у  вчиненні вперше кримінального проступку, 

злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої 

тяжкості без застосування кримінального покарання, він складає 

клопотання про застосування до неповнолітнього обвинувачено-

го примусових заходів виховного характеру і надсилає його 

до  суду. 

Клопотання про застосування до неповнолітнього обвину-

ваченого примусових заходів виховного характеру може бути 

складене і надіслане до суду за умови, що неповнолітній об- 

винувачений та його законний представник проти цього  

не  заперечують. 

Під час судового розгляду суд може ухвалити рішення про 

застосування до неповнолітнього обвинуваченого одного з при-

мусових заходів виховного характеру, передбачених законом 

України про кримінальну відповідальність. 

Неповнолітній, який учинив злочин невеликої або серед-

ньої тяжкості, може бути звільнений судом від покарання, якщо 

буде визнано, що внаслідок щирого розкаяння та подальшої без-

доганної поведінки він на  момент постановлення вироку не пот-

ребує застосування покарання. У цьому разі суд застосовує до 

неповнолітнього такі примусові заходи виховного характеру:  

− застереження;  

− обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог 

до  поведінки неповнолітнього;  

− передача неповнолітнього під нагляд батьків або осіб, 

які їх заміняють, або під нагляд педагогічного або трудового 

колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє 

прохання;  

− покладення на неповнолітнього, який досяг пʼятнадця- 

тирічного віку і має майно, кошти або заробіток, обовʼязку від- 

шкодування заподіяних майнових збитків;  

− направлення неповнолітнього до спеціальної навчаль-

но-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, 

але на строк, що не перевищує трьох років. Умови перебування 

в  цих установах неповнолітніх та порядок їх залишення визна-

чаються законом. 
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До неповнолітнього може бути застосовано кілька приму-

сових заходів виховного характеру. Тривалість обмеження до-

звілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповноліт-

нього, а також передача неповнолітнього під нагляд батьків або 

осіб, які їх заміняють, або під нагляд педагогічного або трудово-

го колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє 

прохання, установлюється судом, який їх призначає. 

 
 

25.3. Кримінальне провадження 
щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру 
 
 

Кримінальне провадження щодо застосування примусо-

вих заходів медичного характеру, передбачених законом Украї-

ни про кримінальну відповідальність, провадиться у разі наявно-

сті достатніх підстав уважати, що:  

− особа вчинила суспільно небезпечне діяння, передба-

чене законом України про кримінальну відповідальність, у стані 

неосудності; 

− особа вчинила кримінальне правопорушення у стані 

осудності, але захворіла на психічну хворобу до постановлення 

вироку. 

Якщо під час досудового розслідування будуть установле-

ні підстави для здійснення кримінального провадження щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру, слідчий, 

прокурор виносить постанову про зміну порядку досудового 

розслідування. 

Кримінально-правова оцінка суспільно небезпечного діян-

ня, вчиненого у стані неосудності, має ґрунтуватися лише на 

відомостях, які характеризують суспільну небезпеку учинених 

дій. Водночас не враховуються попередня судимість, факт учи-

нення раніше кримінального правопорушення, за який особу 

звільнено від відповідальності або покарання, факт застосування 

до неї примусового заходу медичного характеру. 
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Примусові заходи медичного характеру застосовуються 

лише до осіб, які є суспільно небезпечними. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні 

щодо застосування примусових заходів медичного характеру 

провадить слідчий згідно зі загальними правилами, з урахуван-

ням особливостей, передбачених КПК. 

Досудове розслідування щодо осіб, які підозрюються 

у  вчиненні кримінального правопорушення у стані обмеженої 

осудності, провадить слідчий згідно зі загальними правилами. 

Суд, ухвалюючи вирок, може врахувати стан обмеженої осудно-

сті як підставу для застосування примусового заходу медичного 

характеру. 

Під час досудового розслідування у кримінальному прова-

дженні щодо застосування примусових заходів медичного ха-

рактеру встановлюються:  

− час, місце, спосіб та інші обставини учинення суспіль-

но небезпечного діяння, кримінального правопорушення;  

− учинення цього суспільно небезпечного діяння, кримі-

нального правопорушення цією особою; 3) наявність у цієї особи 

розладу психічної діяльності в минулому, ступінь і характер 

розладу психічної діяльності або психічної хвороби на час учи-

нення суспільно небезпечного діяння, кримінального правопо-

рушення або на час досудового розслідування;  

− поведінка особи і до учинення суспільно небезпечного 

діяння, кримінального правопорушення, і після нього;  

− небезпечність особи внаслідок її психічного стану для 

самої себе та інших осіб, а також можливість спричинення іншої 

суттєвої шкоди такою особою;  

− характер і розмір шкоди, завданої суспільно небезпеч-

ним діянням, кримінальним правопорушенням;  

− обставини, що підтверджують, які гроші, цінності та 

інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані 

внаслідок учинення суспільно небезпечного діяння або криміна-

льного правопорушення та/або є доходами від такого майна, 

або  призначалися (використовувалися) для схиляння особи 

до  учинення суспільно небезпечного діяння або кримінального 
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правопорушення або винагороди за його учинення, або є пред-

метом суспільно небезпечного діяння або кримінального право-

порушення, заразом повʼязаного з їх незаконним обігом, або 

підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби 

або знаряддя учинення суспільно небезпечного діяння або кри-

мінального правопорушення. 

Особа, стосовно якої передбачається застосування приму-

сових заходів медичного характеру або вирішувалося питання 

про їх застосування, користується правами підозрюваного, обви-

нуваченого в обсязі, який визначається характером розладу пси-

хічної діяльності або психічного захворювання відповідно до 

висновку судово-психіатричної експертизи, та здійснює їх через 

законного представника, захисника. 

Якщо характер розладу психічної діяльності або психічно-

го захворювання особи перешкоджає проведенню процесуальних 

дій за її участю або участю у судовому засіданні, прокурор, суд 

мають право прийняти рішення про проведення відповідних 

процесуальних дій без участі такої особи. У кримінальному про-

вадженні щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру участь захисника є обовʼязковою. 

До особи, стосовно якої передбачається застосування при-

мусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання 

про їх застосування, можуть бути застосовані судом такі  

запобіжні заходи:  
− передання на піклування опікунам, близьким родичам 

або членам сімʼї з обовʼязковим лікарським наглядом;  

− поміщення до психіатричного закладу в умовах, що ви-

ключають її небезпечну поведінку. 

Запобіжні заходи застосовуються судом до особи з момен-

ту встановлення факту розладу психічної діяльності або психіч-

ної хвороби. Застосування передбачених запобіжних заходів 

здійснюється згідно зі загальними правилами. 

Слідчий, прокурор зобовʼязані залучити експерта (експер-

тів) для проведення психіатричної експертизи у разі, якщо під 

час кримінального провадження будуть установлені обставини, 

які дають підстави вважати, що особа під час учинення суспільно 
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небезпечного діяння була у неосудному або обмежено осудному 

стані, або вчинила кримінальне правопорушення в осудному 

стані, але після його учинення захворіла на психічну хворобу, 

яка позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії або керувати 

ними. До таких обставин, зокрема, відносяться:  

− наявність згідно з медичним документом у особи роз-

ладу психічної діяльності або психічного захворювання;  

− поведінка особи під час вчинення суспільно небезпеч-

ного діяння або після нього була або є неадекватною (затьмарен-

ня свідомості, порушення сприйняття, мислення, волі, емоцій, 

інтелекту або памʼяті тощо). 

У разі необхідності здійснення тривалого спостереження 

та дослідження особи може бути проведена стаціонарна психіат-

рична експертиза, для чого така особа направляється до відпові-

дного медичного закладу на строк не більше двох місяців. Пи-

тання про направлення особи до медичного закладу для прове-

дення психіатричної експертизи вирішується під час досудового 

розслідування – ухвалою слідчого судді за клопотанням сторони 

у порядку, передбаченому для подання та розгляду клопотань 

щодо обрання запобіжного заходу, а під час судового прова-

дження – ухвалою суду. 

Ухвала слідчого судді про направлення особи до медично-

го закладу для проведення психіатричної експертизи або від- 

мова у такому направленні може бути оскаржена в апеляцій- 

ному  порядку. 

Кримінальне провадження, яке здійснюється у загальному 

порядку і кримінальне провадження щодо застосування приму-

сових заходів медичного характеру можуть бути обʼєднані в 

одне або виділені в окремі кримінальні провадження за наявності 

відповідних підстав. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні 

щодо застосування примусових заходів медичного характеру 

закінчується закриттям кримінального провадження або скла-

денням клопотання про застосування примусових заходів медич-

ного характеру. 

Про закриття кримінального провадження прокурор  

приймає постанову, яка може бути оскаржена у відповідному 
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порядку. Постанова про закриття кримінального провадження 

надсилається до місцевих органів охорони здоровʼя. 

Прокурор затверджує складене слідчим або самостійно 

складає клопотання про застосування примусових заходів  

медичного характеру і  надсилає  його  суду. 

Судовий розгляд здійснюється одноособово суддею в су-

довому засіданні за участю прокурора, законного представника, 

захисника, який може завершуватися постановленням ухвали 

про застосування примусових заходів медичного характеру або 

про відмову в їх застосуванні. 

У разі обʼєднання в одне провадження кримінального про-

вадження, яке здійснюється у загальному порядку, та кримі- 

нального провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру вони розглядаються в судовому засіданні 

в  одному кримінальному провадженні з додержанням передба-

чених вимог. Після закінчення судового розгляду суд виходить 

до нарадчої кімнати для ухвалення вироку щодо обвинуваченого 

та ухвали щодо застосування примусового заходу медичного 

характеру. 

Під час постановлення ухвали про застосування приму-

сового заходу медичного характеру суд зʼясовує такі питання:  

− чи мало місце суспільно небезпечне діяння, криміналь-

не правопорушення;  

− чи вчинено це суспільно небезпечне діяння, криміналь-

не правопорушення особою;  

− чи вчинила ця особа суспільно небезпечне діяння, кри-

мінальне правопорушення в стані неосудності;  

− чи не захворіла ця особа після учинення кримінального 

правопорушення на психічну хворобу, яка виключає застосуван-

ня покарання;  

− чи варто застосовувати до цієї особи примусовий захід 

медичного характеру і якщо так, то який саме. 

Визнавши доведеним, що ця особа вчинила суспільно  

небезпечне діяння в стані неосудності або після учинення  

кримінального правопорушення захворіла на психічну хво- 

робу, яка  виключає можливість застосування покарання, суд 
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постановляє ухвалу про застосування примусового заходу  

медичного характеру. 

Встановивши, що суспільно небезпечне діяння, криміна-

льне правопорушення не було вчинено або вчинено іншою осо-

бою, а також коли не доведено, що ця особа вчинила суспільно 

небезпечне діяння, кримінальне правопорушення, суд постанов-

ляє ухвалу про відмову в застосуванні примусового заходу ме-

дичного характеру та закриває кримінальне провадження. 

Якщо буде встановлено, що суспільно небезпечне діяння 

особа вчинила в стані неосудності, а на момент судового роз- 

гляду видужала або внаслідок змін у стані її здоровʼя зникла 

потреба в застосуванні примусового заходу медичного харак- 

теру, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального  

провадження щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру. 

Кримінальне провадження щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру може бути закрите судом також, 

якщо неосудність особи на момент учинення суспільно небезпе-

чного діяння не була встановлена, а так само в разі видужання 

особи, яка після учинення кримінального правопорушення за-

хворіла на психічну хворобу. У такому разі, після закриття судом 

кримінального провадження щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру прокурор має розпочати криміна-

льне провадження в загальному порядку. 

Продовження, зміна або припинення застосування приму-

сових заходів медичного характеру провадяться на підставі  

ухвали суду, в межах територіальної юрисдикції якого застосо-

вується цей захід або відбувається лікування. 

Зміна або припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру здійснюється, коли особа, яка вчинила 

суспільно небезпечне діяння в стані неосудності, видужала або 

коли внаслідок змін у стані її здоровʼя зникла потреба в раніше 

застосованих заходах медичного характеру. 

Розгляд питання про продовження, зміну або припинення 

застосування примусових заходів медичного характеру прова-

диться за письмовою заявою представника медичного закладу 
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(лікаря-психіатра), де тримається ця особа. До подання додається 

висновок комісії лікарів-психіатрів, який обґрунтовує необхід-

ність продовження, зміни або припинення застосування таких 

примусових заходів. 

У разі видужання особи, яка після учинення кримінально-

го правопорушення захворіла на психічну хворобу або в неї на-

став тимчасовий розлад психічної діяльності або інший хвороб-

ливий стан психіки, які позбавляли її можливості усвідомлювати 

свої дії або керувати ними, суд на  підставі висновку комісії лі-

карів-психіатрів своєю ухвалою припиняє застосування приму-

сового заходу медичного характеру. 

Постановлення ухвали суду про припинення застосу- 

вання примусового заходу медичного характеру є підставою 

для  проведення досудового розслідування або судового про- 

вадження. 

У разі засудження цієї особи до арешту, обмеження волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців 

або позбавлення волі, час перебування її в медичній установі 

зараховується в строк відбування покарання. 

Якщо на час розгляду питання про відновлення кримі- 

нального провадження закінчився строк давності притягнення 

до  кримінальної відповідальності або прийнято закон, який  

усуває кримінальну відповідальність за вчинене кримінальне 

правопорушення, кримінальне провадження підлягає закриттю, 

якщо особа, щодо якої розглядається питання, не заперечує  

проти  цього. 

Ухвала суду про застосування або відмову в застосуванні 

примусового заходу медичного характеру, продовження, зміну, 

припинення застосування примусового заходу медичного харак-

теру або відмова у цьому може бути оскаржена у порядку, пе-

редбаченому цим Кодексом. 

На ухвалу суду про закриття кримінального провадження 

щодо застосування примусового заходу медичного характеру 

в  цьому разі можуть бути внесені заперечення, які викладаються 

в апеляційній скарзі, що подається за наслідками судового  

розгляду в загальному порядку.  
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Контрольні запитання 
 

1. До яких категорій осіб законодавець встановлює 

особливий порядок кримінального провадження? 

2. Ким здійснюється повідомлення про підозру сільсь-

кому, селищному, міському голові? 

3. Ким здійснюється повідомлення про підозру члену 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України? 

4. Назвіть особливості порядку затримання судді. 

5. Хто дає згоду на обрання запобіжного заходу народ-

ному депутату? 

6. Які обставини підлягають встановленню у криміналь-

ному провадженні щодо неповнолітніх? 

7. Які обставини підлягають встановленню під час досу-

дового розслідування у кримінальному провадженні щодо засто-

сування примусових заходів медичного характеру? 

8. Який порядок застосування запобіжних заходів у 

кримінальному провадженні щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру? 

9. Що слід розуміти під примусовими заходами медич-

ного характеру? 

10. Назвіть коло осіб, до яких застосовуються примусові 

заходи медичного характеру. 

11. Назвіть підстави для здійснення кримінального про-

вадження щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру. 

12. Яка мета та підстави проведення психіатричної 

експертизи, її види? 

13. Назвіть форми закінчення досудового розслідування 

у  кримінальному провадженні щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру. 

14. Назвіть особливості судового розгляду кримінального 

провадження щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру. 

15. Чи обовʼязковою є участь у судовому розгляді особи, 

стосовно якої передбачається застосування примусових заходів 

медичного характеру? 
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Тема 26 

 

ІНШІ ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
 

 
26.1. Кримінальне провадження, яке містить державну  

 таємницю 
26.2. Кримінальне провадження на території дипломатичних 

представництв, консульських установ України, на пові-
тряному, морському або річковому судні, що перебуває 
за межами України під прапором або з розпізнавальним 
знаком України, якщо це судно приписано до порту,  
розташованого в Україні 

 

 
26.1. Кримінальне провадження, 

яке містить державну таємницю 
 

 
Правила кримінального провадження, яке містить відомо-

сті, що становлять державну таємницю, встановлені у гл. 40 КПК 

України. Загальним правилом використання державної таємниці 

у кримінальному провадженні є заборона внесення такої інфор-

мації до процесуальних рішень (ч. 2 ст. 517 КПК України). 

У  тому разі, якщо для мотивування рішення потрібно зазначити 

відомості про таємну інформацію, це слід зробити без наведення 

в рішенні змістуцієї і нформації. 

Відповідно до Закону України «Про державну таємницю» 

під державною таємницею розуміється  вид таємної інформації, 
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що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техні-

ки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопо-

рядку, розголошення яких може завдати шкоди національній 

безпеці України та які визнані у встановленому порядку держав-

ною таємницею і підлягають охороні державою.  

Віднесення інформації до державної таємниці передбачає 

процедуру прийняття державним експертом з питань таємниць 

рішення про віднесення категорії відомостей або окремих відо-

мостей до державної таємниці з установленням ступеня їх секре-

тності шляхом обґрунтування та визначення можливої шкоди 

національній безпеці України у разі розголошення цих відомос-

тей, включенням цієї інформації до Зводу відомостей, що стано-

влять державну таємницю, та з опублікуванням цього Зводу, 

змін до нього. 

Вичерпний перелік відомостей, які станом на певний  

момент часу визнані в Україні державною таємницею, міститься 

у Зводі відомостей, що становлять державну таємницю, за-

твердженому наказом Служби безпеки України від 12 серпня 

2005 року № 440 (з відповідними змінами та доповненнями). 

У  контексті заборони внесення державної таємниці до проце-

суальних рішень слід нагадати, що пунктами 4.12.4 та 4.12.5 

Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, відомості 

про факт або методи проведення негласної слідчої (розшукової) 

дії, а також відомості, що дають змогу ідентифікувати особу, 

місце або річ, щодо якої планується проведення такої дії, відне-

сені до державної таємниці з грифом «таємно». Тому клопотання 

слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшу-

кових) дій, а також ухвали слідчого судді про дозвіл на їх прове-

дення містять у собі державну таємницю. Однак після завершен-

ня проведення негласних слідчих (розшукових) дій грифи секре-

тності щодо їх проведення підлягають розсекречуванню (п. 5.9 

Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (роз-

шукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні від 16 листопада 2012 року). 

Тому на момент закінчення досудового розслідування озна-

йомлення відповідних учасників провадження з результатами 
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проведення негласних слідчих (розшукових) дій здійснюється 

в  загальному порядку (без застосування правил Гл. 40 КПК  

України)
75

. 

До участі у кримінальному провадженні, яке містить відо-

мості, що становлять державну таємницю, допускаються особи, 

які мають допуск до державної таємниці відповідної форми та 

яким надано доступ до конкретної секретної інформації (катего-

рії секретної інформації) та її матеріальних носіїв. 

Допуск до державної таємниці це оформлення права гро-

мадянина на доступ до секретної інформації, а доступ до дер- 

жавної таємниці це надання повноважною посадовою особою 

дозволу громадянину на ознайомлення з конкретною секретною 

інформацією та провадження діяльності, повʼязаної з державною 

таємницею, або ознайомлення з конкретною секретною інфор-

мацією та провадження діяльності, повʼязаної з державною  

таємницею, цією посадовою особою відповідно до її службових 

повноважень. 

Засекречування матеріальних носіїв інформації здійс- 

нюється шляхом надання на підставі Зводу відомостей, що ста-

новлять державну таємницю (розгорнутих переліків відомостей, 

що становлять державну таємницю), відповідному документу, 

виробу або іншому матеріальному носію інформації грифа сек-

ретності посадовою особою, яка готує або створює документ, 

виріб або інший матеріальний носій інформації. Засекречування 

документів здійснюється лише в частині відомостей, що станов-

лять державну таємницю.  

Гриф секретності кожного матеріального носія секретної 

інформації повинен відповідати ступеню секретності інформації, 

яка у ньому міститься, згідно із Зводом відомостей, що станов-

лять державну таємницю, – «особливої важливості», «цілком 

таємно» або «таємно». 

Залежно від ступеня секретності інформації встановлю-

ються такі форми допуску до державної таємниці:  

                                                           
75 Обушенко О. М. Особливості здійснення кримінального про-

вадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю. Право 
і Безпека. 2014. № 3. С. 128. 
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 форма 1 – для роботи з секретною інформацією, що 

має  ступені секретності «особливої важливості», «цілком  

таємно» та «таємно»;  

 форма 2 – для роботи з секретною інформацією, що має 

ступені секретності «цілком таємно» та «таємно»;  

 форма 3 – для роботи з секретною інформацією, що має 

ступінь секретності «таємно». 

Допуск до державної таємниці надається дієздатним гро-

мадянам України віком від 18 років, які потребують його за умо-

вами своєї службової, виробничої, наукової чи науково-технічної 

діяльності або навчання, органами Служби безпеки України  

після проведення їх перевірки. Порядок надання допуску до 

державної таємниці визначається Кабінетом Міністрів України. 

Надання допуску передбачає:  

 визначення необхідності роботи громадянина із секрет-

ною інформацією;  

 перевірку громадянина у звʼязку з допуском до держа-

вної таємниці;  

 взяття громадянином на себе письмового зобовʼязання 

щодо збереження державної таємниці, яка буде йому довірена;  

 одержання у письмовій формі згоди громадянина на 

передбачені законом обмеження прав у звʼязку з його допуском 

до державної таємниці;  

 ознайомлення громадянина з мірою відповідальності за 

порушення законодавства про державну таємницю.  

Доступ до матеріалів, які містять відомості, що становлять 

державну таємницю, надається захисникам та законним предста-

вникам підозрюваного, обвинуваченого, потерпілому та їхнім 

представникам, перекладачу, експерту, спеціалісту, секретарю 

судового засідання, судовому розпоряднику, яким надано допуск 

до державної таємниці та які потребують його під час здійснення 

своїх прав і обовʼязків, передбачених КПК,  з огляду на обстави-

ни, встановлені під час кримінального провадження. Рішення 

про надання доступу до конкретної таємної інформації та її ма-

теріальних носіїв приймаються у формі наказу або письмового 

розпорядження керівником органу досудового розслідування, 

прокурором, судом. 
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Потерпілому та його представникам, перекладачу, експер-

ту, спеціалісту, секретарю судового засідання, судовому розпо-

ряднику забороняється робити виписки та копії з матеріалів, які 

містять державну таємницю. 

Захисникам та законним представникам підозрюваного, 

обвинуваченого, забороняється робити копії з матеріалів, які 

містять державну таємницю. 

Підозрюваний, обвинувачений, його захисник та законний 

представник з метою підготовки та здійснення захисту можуть 

робити виписки з матеріалів, що містять державну таємницю. 

Такі виписки опечатуються особою, якою були зроблені, у ви-

гляді, що унеможливлює ознайомлення з їх змістом. Виписки 

зберігаються з дотриманням вимог режиму секретності в органі 

досудового розслідування або суді та надаються особі, яка їх 

склала, на її вимогу: під час досудового розслідування – 

в  приміщенні органу досудового розслідування, під час судово-

го провадження – в приміщенні суду. Ознайомлення зі змістом 

виписок будь-кого, окрім особи, яка їх зробила, не допускається. 

Матеріальні носії секретної інформації, які не долучені до 

матеріалів досудового розслідування, передаються в установле-

ному законом порядку на зберігання до режимно-секретного 

підрозділу органу досудового розслідування. 

Здійснення кримінального провадження, яке містить дер-

жавну таємницю, не є підставою для обмеження прав його учас-

ників, окрім випадків, передбачених законом та обумовлених 

необхідністю забезпечення охорони державної таємниці. 

Законодавець визначив, що проведення експертизи щодо 

законності віднесення інформації у сфері оборони, економіки, 

науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охо-

рони правопорядку до державної таємниці, зміни ступеня секрет-

ності цієї інформації та її розсекречування, підготовка висновку 

щодо завданої національній безпеці України шкоди у разі розго-

лошення секретної інформації чи втрати матеріальних носіїв 

такої інформації здійснюється посадовою особою, на яку покла-

дено виконання функцій державного експерта з питань таємниць 

відповідно до закону у сфері державної таємниці. При цьому, 
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якщо під час проведення експертизи використовуються методи-

ки, технології чи інформація, що містять охоронювану державою 

таємницю, в описовій частині висновку експертизи ці відомості 

не зазначаються.  

 
 

26.2. Кримінальне провадження  

на території дипломатичних представництв,  

консульських установ України,  
на повітряному, морському або річковому судні,  

що перебуває за межами України під прапором  
або з розпізнавальним знаком України,  

якщо це судно приписано до порту,  
розташованого в Україні 

 

 
Відповідно до ч. 8 ст. 6 Закону України «Про дипломатич-

ну службу» від 20 вересня 2001 р., дипломатичні представництва 

та консульські установи України за кордоном є постійно діючи-

ми установами України, основним завданням яких є представни-

цтво України в державі перебування та підтримання офіційних 

міждержавних відносин, захист інтересів України, прав та інте-

ресів її громадян і юридичних осіб за кордоном.  

Наприклад, за ст. 20 Консульського статуту України, за-

твердженого Указом Президента України від 2 квітня 1994 р. 

№  127/94 (далі – Консульський статут України), консул зо-

бовʼязаний вживати заходів для того, щоб юридичні особи та 

громадяни України користувалися в повному обсязі всіма права-

ми, наданими їм законодавством держави перебування і міжна-

родними договорами, учасниками яких є Україна і держава пере-

бування, а також міжнародними звичаями. Консул також зо-

бовʼязаний вживати заходів для відновлення порушених прав 

юридичних осіб і громадян України. У випадку, якщо після  

звернення консула до властей держави перебування не будуть 
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відновлені порушені права юридичних осіб і громадян України, 

консул зобовʼязаний повідомити про це Міністерство закордон-

них справ України та главу дипломатичного представництва 

України в державі перебування.  

Згідно зі ст. 39 Консульського статуту України, консул зо-

бовʼязаний стежити, щоб відносно громадянина України, взятого 

під варту (заарештованого) чи затриманого за підозрою у вчи-

ненні злочину, чи підданого іншим заходам, які обмежують сво-

боду, або відбуваючого покарання у вигляді позбавлення волі, 

а  так само підданого іншим заходам судового чи адміністратив-

ного впливу, було дотримано приписи законодавства держави 

перебування і договорів, укладених Україною з цією державою, 

та міжнародних договорів, учасниками яких є Україна і держава 

перебування. Консул також зобовʼязаний на прохання заінтере-

сованих осіб і за своєю ініціативою відвідувати громадян Украї-

ни, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі 

в  іншій формі або відбувають покарання. Консул зобовʼязаний 

стежити, щоб таких громадян тримали в умовах, які відпо- 

відають вимогам гігієни і санітарії, і щоб вони не зазнавали жор-

стокого і принижуючого людську гідність поводження. За всіх 

обставин консул зобовʼязаний домагатися особистої зустрічі 

з  громадянином України, щоб упевнитися, що права та інтереси 

цього громадянина не ущемляються.  

До обовʼязків консула належить звернення до компетент-

них властей держави перебування за сприянням у розшуку гро-

мадян України, які постійно проживають або тимчасово перебу-

вали у цій державі і пропали безвісти. Крім того, функції дипло-

матичних представництв та консульських установ відображено 

у  багатьох двосторонніх консульських договорах і договорах 

про правову допомогу та правові відносини у кримінальних 

справах. Водночас Положення про дипломатичні представництва 

та консульські установи іноземних держав в Україні, затвердже-

не Указом Президента України від 10 червня 1993 р., містить 

загальну норму про те, що дипломатичному представництву 

(посольству або місії) іноземної держави в Україні, консульській 

установі (генеральному консульству, консульству, віце-консуль- 

ству або консульському агентству) іноземної держави в Україні 
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як органам іноземної держави, співробітникам дипломатичних 

представництв та працівникам консульських установ для здійс-

нення їх функцій надаються передбачені цим Положенням при-

вілеї та імунітети, що визначаються відповідно до Віденської 

конвенції від 18 квітня 1961 р. про дипломатичні зносини та 

Віденської конвенції від 24 квітня 1963 р. про консульські  

зносини. 

Службовими особами, уповноваженими на учинення 

процесуальних дій, є:  

− керівник дипломатичного представництва або консуль-

ської установи України – у випадку учинення кримінального 

правопорушення на території дипломатичного представництва 

або консульської установи України за кордоном;  

− капітан судна України – у випадку учинення кримі- 

нального правопорушення на повітряному, морському або річко-

вому судні, що перебуває за межами України під прапором або 

з  розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано 

до  порту, розташованого в Україні. 

Керівник дипломатичного представництва або консульсь-

кої установи України, капітан судна України зобовʼязаний приз-

начити іншу службову особу, уповноважену на учинення проце-

суальних дій, якщо він є потерпілим унаслідок учинення відпо-

відного кримінального правопорушення. 

Службові особи, які здійснювали процесуальні дії, залу-

чаються як свідки до кримінального провадження після його 

продовження на території України. Вони зобовʼязуються надава-

ти пояснення слідчому, прокурору щодо проведених проце- 

суальних дій. 

Службові особи, зобовʼязані негайно провести необхідні 

процесуальні дії після того, як із заяви, повідомлення, самостій-

ного виявлення або з іншого джерела їм стали відомі обставини, 

що можуть свідчити про  учинення кримінального правопору-

шення на території дипломатичного представництва, консульсь-

кої установи України, на повітряному, морському або річковому 

судні, що перебуває за межами України під прапором або з роз-

пізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до пор-

ту, розташованого в Україні. 
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Службові особи уповноважені на:  

− застосування заходів забезпечення кримінального про-

вадження у виді тимчасового вилучення майна, здійснення за-

конного затримання особи у порядку, передбаченому КПК;  

− проведення слідчих (розшукових) дій у виді обшуку 

житла або іншого володіння особи і особистого обшуку без  

ухвали суду, огляду місця учинення кримінального правопору-

шення в порядку, передбаченому КПК. 

Клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого 

майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого 

дня  після доставлення на територію України особи, затриманої 

в  дипломатичному представництві, консульській установі, на 

судні України, інакше майно має бути негайно повернуто особі, 

у якої його було вилучено. 

Керівник дипломатичного представництва або консульсь-

кої установи України має право затримати особу на необхідний 

строк, але не більше ніж на 48 годин, і зобовʼязаний надати за-

триманій особі доступ до отримання правової допомоги. 

Капітан судна України має право затримати особу на 

строк, необхідний для її доставлення на територію України. 

Указані службові особи, зобовʼязані забезпечити достав-

лення затриманої особи до підрозділу органу державної влади 

на  території України, уповноваженого на тримання затриманих 

осіб, і повідомлення про факт законного затримання слідчому 

органу досудового розслідування за місцем проведення досудо-

вого розслідування в Україні. 

Досудове розслідування кримінального правопорушення, 

вчиненого на території дипломатичного представництва або 

консульської установи України за кордоном, здійснюється слід-

чим органом досудового розслідування, юрисдикція якого поши-

рюється на територію місцезнаходження центрального органу 

виконавчої влади у сфері закордонних справ України. 

Досудове розслідування кримінального правопорушення, 

вчиненого на повітряному, морському або річковому судні, 

що  перебуває за межами України під прапором або з розпізна- 

вальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, 
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розташованого в Україні, здійснюється слідчим органу досудо-

вого розслідування, юрисдикція якого поширюється на терито-

рію місцезнаходження порту приписки. 

Відповідно до статті 519 КПК України та статті 67 Кодек-

су торговельного мореплавства України капітан судна України 

в  разі вчинення кримінального правопорушення на судні є служ-

бовою особою, уповноваженою на вчинення процесуальних дій 

у  порядку, передбаченому кримінальним процесуальним зако-

нодавством України. 

Якщо капітан судна є потерпілим внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення, він з числа командного складу 

екіпажу призначає іншу службову особу, уповноважену на  

проведення процесуальних дій. Капітан судна набуває права 

і  обовʼязки потерпілого з моменту подання заяви про вчинення 

щодо нього кримінального правопорушення або заяви про залу-

чення його до провадження як потерпілого відповідно до статті 

55 КПК України. Рішення про призначення іншої службової 

особи, уповноваженої на проведення процесуальних дій, капіта-

ном судна приймається у формі постанови. 

Кримінальне провадження здійснюється та процесуальні 

документи складаються державною мовою України. Капітан 

судна (уповноважена особа) забезпечує учасникам кримінально-

го провадження, які не володіють чи недостатньо володіють 

державною мовою, право заявляти клопотання і подавати скарги 

рідною або іншою мовою, якою вони володіють, користуючись 

у  разі необхідності послугами перекладача в порядку, передба-

ченому КПК України. 

Під час здійснення кримінального провадження на судні 

відомості досудового розслідування можуть бути розголошені 

лише з дозволу капітана судна (уповноваженої особи) і в тому 

обсязі, у якому він визнає це можливим. У необхідних випадках 

капітан судна (уповноважена особа) попереджає осіб, яким стали 

відомі дані досудового розслідування у звʼязку з участю в ньому, 

про їх обовʼязок не розголошувати такі відомості без його дозво-

лу. Незаконне розголошення відомостей досудового розсліду-

вання тягне за собою відповідальність, встановлену законом. 
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Якщо капітан судна (уповноважена особа) самостійно  

виявив або йому з іншого джерела стали відомі обставини, що 

можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення 

на судні, він складає відповідний рапорт. До цього рапорту вно-

сяться наступні відомості: 

1) дата і час виявлення або надходження з іншого джерела 

відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення, із зазначенням цього джерела: 

2) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про 

вчинення кримінального правопорушення, відомості про запо- 

діяну ним шкоду: 

3) попередня правова кваліфікація кримінального право-

порушення із зазначенням статті (частини статті) закону України 

про кримінальну відповідальність; 

4) прізвище, імʼя, по батькові та посада службової особи, 

яка склала рапорт та розпочала досудове розслідування. 

Заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення, 

а  також рапорти реєструються у книзі обліку заяв і повідомлень 

про кримінальні правопорушення. 

Книга обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопо-

рушення зберігається у службовому приміщенні капітана судна 

(уповноваженої особи). Вона повинна бути прошита, пронумеро-

вана, опечатана печаткою та скріплена підписом судновласника 

або капітана порту. 

Записи до книги заяв і повідомлень про кримінальні пра-

вопорушення вносяться особисто капітаном судна (уповноваже-

ною особою) у день надходження заяви і повідомлення про кри-

мінальне правопорушення або самостійного виявлення ним  

кримінального правопорушення. Кожен запис має порядковий 

номер. 

До книги вносяться відомості про: 

а) прізвище, імʼя, по батькові (найменування) потерпілого 

або заявника, його анкетні дані (число, місяць, рік народження, 

місце народження, місце проживання та роботи); 

б) місцеві час та дату (із зазначенням часового поясу) над-

ходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення 
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або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити 

про вчинення кримінального правопорушення; 

в) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального правопорушення; 

г) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про 

вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпі-

лим, заявником чи виявлених з іншого джерела; 

д) попередню правову кваліфікацію кримінального право-

порушення із зазначенням статті (частини статті) закону України 

про кримінальну відповідальність: 

е) місцеві час та дату (із зазначенням часового поясу) за-

тримання особи; 

є) проведені процесуальні дії; 

ж) вжиті заходи забезпечення кримінального провадження; 

з) перелік процесуальних документів та вилучених речей, 

майна та документів, що міститься в зібраних матеріалах проце-

суальних дій; 

и) дату та орган досудового розслідування, якому передано 

матеріали процесуальних дій, за місцем проведення досудового 

розслідування (відповідно до частини 2 статті 523 КПК України); 

і) дату, дані про судно та прізвище, імʼя, по батькові капі-

тана судна, в разі передачі цих матеріалів капітану (уповноваже-

ній особі) іншого судна під прапором або з розпізнавальним  

знаком України, що повертається на територію України, про що 

останній розписується у книзі. 

З метою забезпечення кримінального провадження капіта-

ном судна (уповноваженою особою) може бути застосовано тим-

часове вилучення майна підозрюваного на підставах та в поряд-

ку, передбачених статтями 167 і 168 КПК України. 

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення 

підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоря-

джатися певним його майном до вирішення питання про арешт 

майна або його повернення. 

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, 

документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважа-

ти, що вони: 
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а) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як 

засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення 

та  (або) зберегли на собі його сліди; 

б) надані особі з метою схилити її до вчинення криміналь-

ного правопорушення, фінансування та (або) матеріального  

забезпечення кримінального правопорушення, чи як винагорода 

за його вчинення; 

в) є предметом кримінального правопорушення, повʼяза- 

ного з їх незаконним обігом; 

г) набуті в результаті вчинення кримінального правопо-

рушення, доходи від них або на які було спрямоване криміналь-

не правопорушення. 

Тимчасово вилучити майно може кожен на судні, хто за-

конно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 

208 КПК України. Кожна особа на судні, яка здійснила законне 

затримання, зобовʼязана одночасно із доставлянням затриманої 

особи до капітана судна (уповноваженої особи) передати йому 

тимчасово вилучене майно. Факт передачі тимчасово вилученого 

майна засвідчується протоколом (додаток 3 до Інструкції). 

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також 

під час обшуку, огляду. 

Капітан судна (уповноважена особа) під час тимчасового 

вилучення майна або негайно після його здійснення зо-

бовʼязаний скласти відповідний протокол. 

Капітан судна (уповноважена особа) має право без ухвали 

слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні 

злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення 

волі, лише у випадках: 

а) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або 

замаху на його вчинення; 

б) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, 

у тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, 

одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчи-

нила злочин. 

Кожен на судні, хто не є особою, якій законом надано  

право здійснювати затримання, і затримав відповідну особу, 
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зобовʼязаний негайно доставити її до капітана (уповноваженої 

особи) або негайно повідомити капітана (уповноважену особу) 

про затримання та місцезнаходження особи, яка підозрюється 

у  вчиненні кримінального правопорушення. 

Відповідно до Інструкції про порядок проведення проце-

суальних дій під час кримінального провадження на морському 

чи річковому судні України, що перебуває за межами України 

під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це 

судно приписано до порту, розташованого в Україні – про за-

тримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, капітаном 

судна (уповноваженою особою) складається протокол, в якому, 

окрім відомостей, передбачених статтею 104 КПК України,  

зазначаються: 

а) координати місця перебування судна, назва судна, дата 

і  місцевий час (із зазначенням часового поясу) затримання від-

повідно до положень статті 219 КПК України; 

б) підстави затримання; 

в) результати особистого обшуку; 

г) клопотання, заяви чи скарги затриманого, якщо такі  

надходили; 

д) повний перелік процесуальних прав та обовʼязків за-

триманого. 

Протокол про затримання підписується особою, яка його 

склала, і затриманим. Копія протоколу негайно під розпис вруча-

ється затриманому, а також, за можливості, надсилається проку-

рору, юрисдикція якого поширюється на територію місцезнахо-

дження порту приписки судна. У разі неможливості надіслання 

прокурору копії протоколу про затримання особи йому про це 

повідомляється в будь-який спосіб. 

Відповідно до статті 67 Кодексу торговельного мореплав-

ства України капітан судна (уповноважена особа) у разі необхід-

ності може направити затриману ним особу і зібрані матеріали 

в  Україну на іншому судні під прапором або з розпізнавальним 

знаком України, зареєстрованому в Україні. Капітан судна (упо-

вноважена особа) несе відповідальність за своєчасність та повно-

ту направлення зібраних матеріалів та затриманої особи відпо- 

відним правоохоронним органам України. 
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Зібрані матеріали процесуальних дій мають бути про- 

шиті, аркуші пронумеровані та складено реєстр процесуальних 

документів і вилучених речей і документів, який додається 

до  матеріалів. 

У разі вчинення діяння, передбаченого законом України 

про кримінальну відповідальність, під час перебування судна 

в  порту у внутрішніх або територіальних водах України капітан 

судна зобовʼязаний передати особу, яка підозрюється у вчиненні 

цього діяння, відповідним правоохоронним органам у порядку, 

встановленому кримінальним процесуальним законодавством 

України. 

 
Контрольні запитання 

 
1. Що таке державна таємниця? 

2. Що таке доступ до державної таємниці? 

3. Що таке допуск до державної таємниці? 

4. Який порядок засекречення матеріальних носіїв інфор-

мації? 

5. Які службові особи, уповноважені на учинення проце-

суальних дій у кримінальному провадженні на території дипло-

матичних представництв, консульських установ України? 

6. Які службові особи, уповноважені на учинення проце-

суальних дій у кримінальному провадженні на повітряному, 

морському або  річковому судні, що перебуває за межами Украї-

ни під прапором або  з  розпізнавальним знаком України, якщо 

це судно приписано до  порту, розташованого в Україні? 

7. Які відомості зазначаються у рапорті капітана судна 

який самостійно виявив або йому з іншого джерела стали відомі 

обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення на судні? 

8. Які права капітана судна (уповноваженої особи) під час 

вчинення процесуальних дій? 

9. Які додаткові відомості зазначаються у протоколі про 

затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, капітаном 
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судна (уповноваженою особою) окрім відомостей, передбачених 

статтею 104 КПК України? 

10.  Які слідчі (розшукові) дії може провести на судні  

капітан?  
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Тема 27 

 

ВІДНОВЛЕННЯ  

ВТРАЧЕНИХ МАТЕРІАЛІВ  
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 
 

27.1.  Суть, значення, завдання та умови здійснення прова-
дження щодо відновлення втрачених матеріалів 

27.2.  Суб' єкти та порядок подання заяви про відновлення 
втрачених матеріалів кримінального провадження. 
Форма та зміст заяви про відновлення втрачених  
матеріалів 

27.3.  Судове провадження щодо заяви про відновлення  
втрачених матеріалів кримінального провадження 

27.4.  Рішення суду за результатами провадження щодо  
відновлення втрачених матеріалів кримінального про-
вадження 

27.5.  Правові та організаційні питання попередження 
втрати та знищення матеріалів кримінальних прова-
джень 

 

 
27.1. Суть, значення, завдання та умови 

здійснення провадження щодо відновлення 
втрачених матеріалів 

 
 

Системне реформування кримінального процесуального 

законодавства (у напрямі розширення прав учасників процесу та 

підвищення стандартів доказування) виявило низку важливих 
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проблем правозастосування, що тривалий час залишалися на 

«задвірках» кримінально-процесуальної науки (без належного 

теоретичного аналізу) та без будь-якого нормативного регулю-

вання. Однією з таких проблем є відновлення втрачених матеріа-

лів кримінальних проваджень. 

Донедавна (до прийняття КПК 2012 р.) взагалі не було пе-

редбачено порядку відновлення матеріалів кримінальних прова-

джень. Це можна пояснити тим, що на практиці факти втрати 

справ, зазвичай, широко не афішувалися. Керівники слідчих 

підрозділів, а подекуди – навіть судді та «наглядаючі» прокуро-

ри (!) намагалися не виносити «бруд із хати». Якщо існувала 

можливість повторного допиту учасників процесу, долучення до 

справи копій документів, часткового переукладення їх із памʼяті, 

то цим користалися. А, відтак, справа не вважалася втраченою. 

Для державної звітності чимало випадків втрати матеріалів кри-

мінальних проваджень залишалися латентними. А тому, не маю-

чи адекватного статистичного відображення, вони не сприйма-

лися законодавцем масштабно, як проблема насправді актуальна. 

Проблемну ситуацію можна не помічати чи робити вигляд, 

що вона є незначною, однак обʼєктивно від того вона нікуди 

не  зникне. Втрата матеріалів кримінальних проваджень існувала 

раніше. Непоодинокими є такі випадки й у сучасній практиці 

кримінального судочинства. І немає жодних підстав сподіватися, 

що такі факти не будуть траплятися у майбутньому. Спеціаліст зі 

середнім (навіть за сучасними мірками) стажем роботи у слідчих 

підрозділах доволі легко згадає випадки втрати, знищення, ви-

крадення матеріалів кримінальних проваджень. Майже аксіома-

тичним є твердження про те, що в органах досудового розсліду-

вання та у судах вряди-годи втрачаються матеріали криміналь-

них проваджень. Відповідно до даних судової статистики, кіль-

кість кримінальних проваджень по відновленню втрачених мате-

ріалів віднедавна неухильно зростає. Звісно, зростання цих пока-

зників має обʼєктивні причини – появу тимчасово окупованих чи 

непідконтрольних Україні територій. 

На такі показники (збільшення кількості кримінальних 

проваджень по відновленню втрачених матеріалів) впливають 

й  інші обставини. Феномен протидії кримінальному судочинству 
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(що деколи має характер організованої злочинної діяльності) 

обговорюється вченими та практичними працівниками. За ре-

зультатами опитування суддів та працівників правоохоронних 

органів серед найпоширеніших форм протидії розслідуванню 

названі: підкуп, залякування, насильство щодо потерпілих, свід-

ків, членів їх сімей, незаконні дії захисників підозрюваних, об-

винувачених, спроби вплинути на хід розслідування через ЗМІ. 

Кожна із цих форм багатогранна і включає в себе не один спосіб 

протидії. Не останнє місце серед них займає викрадення та  

знищення матеріалів кримінальних проваджень
76
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Про втрату матеріалів кримінальних проваджень пише 

і  неюридична преса
77

. Звісно, міра достовірності цієї інфор- 

мації менша (аніж офіційних статистичних даних), але ймо- 

вірні погрішності у точності відтворення окремої ситуації 

не  перешкоджають її використанню при системному аналізі 

проблеми. 

При втраті матеріалів провадження деякі права учасників 

процесу, як-от право на апеляційне (касаційне) оскарження рі-

шень суду можуть фактично залишитися нереалізованими. Це 

питання свого часу було предметом розгляду Європейського 

суду з прав людини. У низці своїх рішень цей орган стверджу-

вав, що у ст. 6 Європейської конвенції з прав людини безпосере-

дньо не гарантоване право на оскарження рішень суду і не зо-

бовʼязано договірні держави передбачати відповідні процедури 

(що полягають, зокрема, у доступі учасників процесу і до рі-

шень, що можуть бути оскаржені, й до матеріалів, на яких такі 

рішення ґрунтувалися).  

Однак на думку Страсбурзького суду, положення ст. 2 

Протоколу № 7 до Конвенції все ж закріплює відповідні права. 

А  тому якщо на рівні національного законодавства передбачено 

можливість оскарження рішень суду у звʼязку із встановленням 

підставності кримінального обвинувачення, то гарантії ст. 6 

Конвенції слід застосовувати й у такому провадженні. Адже 

воно становить частину цілого процесу розвʼязання питання про 

обґрунтованість оспорюваного обвинувачення.  

З огляду на це ЄСПЛ вважає право на доступ до матеріалів 

завершеного кримінального провадження (а в разі їх знищення – 

право вимагати відновлення таких матеріалів) складовими права 

                                                           
77 Курінний В. Вибух у приміщенні Дарницького суду. URL: 

http://kreschatic.kiev.ua/ua/2421/art/16984.html; Суд відкритий … для злодіїв. 

Дзеркало тижня. 2011. № 37. URL: https://dt.ua/.../sud_vidkritiy_dlya_ 

zlodiyiv__z_uzhgorodsk; Мартин В. Як з Ужгородського міськрайонного 

суду зникли кримінальні справи (подробиці). URL: https://karpatnews.in.ua/ 

news/29702-yak-z-uzhhorodskoho-miskraionnoho-sudu-znykly-kryminalni-spra 

vy-podrobytsi.htm 

https://dt.ua/.../sud_vidkritiy_dlya_
https://karpatnews.in.ua/
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на судовий захист, а позбавлення цих прав – порушенням ст. 6 

Конвенції. До таких висновків Страсбурзький суд дійшов 

у  справах «Вермелен проти Бельгії»
78

, «Кремзов проти Авст-

рії»
79

, «Бабар Ахмад та інші проти Сполученого Королівства»
80

 

«Аанемерсбердрейф Гебрудес ван Леувен Б. В. проти Нідерлан-

дів»
81

, «Еклер проти ФРН»
82

. 

Звісно, і раніше втрачені кримінальні провадження відно-

влювалися та щодо них приймалися відповідні рішення
83

. Однак 

це відбувалося в умовах повної відсутності спеціального право-

вого регулювання. Більшість утрачених проваджень відновлюва-

лась «технічно», тобто у позапроцесуальній формі, нерідко без 

будь-якого повідомлення про це учасників процесу.  

Протягом багатьох років за відсутності спеціальної проце-

дури відновлення кримінально-процесуальних матеріалів з цією 

метою застосовувалися загальні норми, які регламентували по-

рядок досудового розслідування та судового розгляду. Частково 

вони були для цього цілком придатними, а частково – ні. Однак 

унаслідок специфіки відновлюваного провадження, вони (зага-

льні умови) не завжди можуть бути застосовувані у ньому за 

аналогією. Суттєві особливості, окрім того, має процес доказу-

вання та прийняття рішень. 

                                                           
78 «Вермелен проти Бельгії» («Vermelen v. Belgium»): Рішення 

ЄСПЛ від 20 лютого 1996 р. URL: europeancourt.ru 
79 «Кремзов проти Австрії» («Kremzov v. Austria») 1993 р. Рішення 

ЄСПЛ. URL: http://echr.ketse.com/doc/12350.86-en-19930921/view/ 
80 «Бабар Ахмад та інші проти Сполученого Королівства»: Рішення 

ЄСПЛ від 14 грудня 2010 року. URL: http://www.interights.org/document/ 

129/index.html 
81 «Аанемерсбердрейф Гебрудес ван Леувен Б. В. проти Нідерлан-

дів» («Aanemersbedrijf Gebroeders van Leeuwen B.V. v. Netherlands»): Рішен-

ня ЄСПЛ від 25 січня 2000 р. № 32602/96. URL: http://www.dhcour.coe.fr/ 
82 «Еклер проти ФРН» Рішення ЄСПЛ від 15 липня 1982 р. URL: 

http://www.humanrights.is/the-human-rights-project/humanrightscasesandma ter 

ia s/ cases/regionalcases/europeancourtofhumanrights/nr/487 
83 Див., до прикладу, постанову Печерського районного суду м. Києва 

від 12.09.2011 р. (справа № 4-3913/11). URL: http://www.reyestr.court. 

gov.ua/Review/17803814 

http://www.interights.org/document/
http://www.humanrights.is/the-human-rights-project/humanrightscasesandma%20ter%20ia%20s/
http://www.humanrights.is/the-human-rights-project/humanrightscasesandma%20ter%20ia%20s/
http://www.reyestr.court/
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А тому практика ставила (і, як переконані автори підруч-

ника, продовжуватиме ставити) перед законодавцем питання про 

урегулювання отаких «тіньових» для кримінального судочинства 

відносин, що реально виникають у ході відновлюваного прова-

дження. Певно, стверджувати, що законодавець із поставленим 

перед ним завданням впорався на 100%, було б цілком безпідс-

тавно та категорично. Однак, незважаючи на низку істотних 

недоліків правового регулювання аналізованого інституту, появу 

Розділу VII КПК України слід розцінювати позитивно. 

Втрата матеріалів кримінального провадження – це зник-

нення (знищення, викрадення, загублення) або частини матеріа-

лів такого провадження або ж усього провадження. Такою втра-

тою потрібно вважати і втрату документами ознак документів 

(до прикладу, знебарвлення тексту внаслідок дії ультрафіолето-

вого світла, зайвої вологості, що позбавляє можливості однозна-

чно встановити зміст документа). 

Причини втрати матеріалів кримінального провадження 

можуть бути розмаїтими:  

1) недбалість осіб, відповідальних за їх  зберігання;  

2) протиправні дії зацікавлених осіб (умисне знищення, 

викрадення матеріалів);  

3) наслідки стихійних явищ (повінь, землетрус), природ-

них факторів (надмірної вологості, діяльності тварин), техноген-

них аварій (затоплення приміщень, пожеж) тощо.  

Матеріали проваджень можуть бути знищені і  згідно з но-

рмативними приписами. Так, відповідно до Переліку судових 

справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазна-

ченням строків зберігання» (затвердженим Державної судової 

адміністрації України від 07.12.2017 р. № 1087) судові прова-

дження (залежно від категорії кримінального провадження) збе-

рігаються в архівах від 3 до 75 років або постійно
84

. 

                                                           
84 Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяль- 

ності суду, із зазначенням строків зберігання» (затверджена Державною 

судовою адміністрацією України від 07.12.2017 р. № 1087). URL: 

https://pp.ck.court.gov.ua/userfiles/Dod_N_1087.pdf 

https://pp.ck.court.gov.ua/userfiles/Dod_N_1087.pdf
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Відновлюване провадження (провадження із відновлення 

втрачених матеріалів кримінального провадження)
85

 покликане 

якраз і здійснювати захист прав субʼєктів кримінального судо-

чинства, належне здійснення яких ускладнене (або ж узагалі 

унеможливлене) у звʼязку з відсутністю матеріалів кримінально-

го провадження. До таких процесуальних прав належать, зокре-

ма, права: 1) на ознайомлення із матеріалами кримінального 

провадження; 2) на отримання копій документів; 3) на оскар-

ження процесуальних рішень тощо. 

Якщо звернутися до законодавчого розміщення у КПК 

України розділу VII (що регулює відновлення втрачених матері-

алів кримінального провадження), то це розміщення між особли-

вими порядками (особливими провадженнями) і додатковим 

провадженням (виконання судового рішення). Тобто законода-

вець не відносить це провадження до особливих, хоча не називає 

його й додатковим. Не зважаючи на цю обставину, певно є усі 

підстави погодитися із висловленою у юридичній літературі 

позицією, згідно з якою визначено його належність все ж таки до 

категорії особливих кримінальних проваджень
86

. 

Завданням цього провадження є: 1) виявлення факту втра-

ти матеріалів; 2) забезпечення повноти та повноти встановлення 

відомостей про обставини, які були зафіксовані у процесуальних 

документах втраченого кримінального провадження. Його вико-

нання покладено законодавцем на суд (який діє на підставі заяви 

зацікавленого учасника провадження). Відповідний учасник 

звертаючись до суду із проханням про відновлення втрачених 

матеріалів, вимагає усунути перешкоду для реалізації його 

прав  та законних інтересів у цьому провадженні (наприклад, 

на  оскарження судового рішення). А тому правовідносини, що 

                                                           
85 В юридичній літературі аналізований вид провадження іноді іме-

нують «реконструкційним провадженням» або «провадженням по реконст-

рукції втрачених кримінальних справ» (див.: Кузьмінова В. Ю. Правові та 

наукові основи відновлення (реконструкції) втрачених кримінальних справ: 

дис. …канд. юрид. наук: 12.00.09. Х., 2001). 
86 Маланюк А. Загальні умови здійснення провадження з відновлен-

ня втрачених матеріалів у кримінальному судочинстві України. Вісник 
Львівського університету. Серія юридична. 2017. Вип. 64. С. 235. 
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виникають у процесі цього провадження, повʼязані зі захистом 

процесуальних прав учасників. Таке провадження виникає тільки 

у  звʼязку з основним провадженням (без якого його існування 

неможливе). 

Водночас провадження із відновлення втрачених матеріа-

лів є самостійним видом провадження (це підтверджується про-

цедурою провадження, відмінною від основного). Такі особливо-

сті провадження із відновлення втрачених матеріалів виявляють-

ся, зокрема, в обмеженні дії деяких принципів (засад) криміналь-
ного провадження та визначенні інших (порівняно з основним 

провадженням) загальних умов його здійснення. 

Передусім, відсутність спору про обвинувачення призво-

дить до відсутності у цьому провадженні сторін обвинувачення 

і  захисту, що свідчить про неможливість реалізації засади зма-
гальності87

. Звісно, не виключено, що у певний момент може 

виникнути спір між учасниками, але це вже буде інший спір 

(стосовно змісту окремого втраченого документа). Відсутність 

умов для реалізації змагальності позначається також на ролі суду 

в такому провадженні.  

У низці статей КПК звертається увага на те, що суд самос-

тійно має виявляти ініціативу (а це якраз і суперечить засаді 

змагальності), зокрема: 1) повинен вжити заходів для отримання 

від прокурора відомостей і копій відповідних процесуальних 

документів (ст. 529 КПК); 2) має право допитати будь-яких осіб, 

які мають відомості про зміст втрачених матеріалів (ч. 2 ст. 530 

КПК); 3) вправі визначати обсяг матеріалів, що підлягають від-

новленню (ч. 1 ст. 531 КПК). 

Також у цьому виді провадження обмежено діє презумпція 
невинуватості. Адже суть цієї процедури полягає у відновленні 

(реконструкції) документів втраченого провадження. Відтак, 

фактично йдеться про заборону внесення у процесуальні доку-

менти, які підлягають відновленню, іншої інформації аніж та, 

                                                           
87 Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального 

кодексу України від 13 квітня 2012 року / О. А. Банчук, Р. І Благута, 

А. П.  Бущенко та ін.; за ред. О. А. Банчука, Р. О. Куйбіди, М. І. Хавронюка. 

Х.: Фактор, 2013. С. 908. 
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яку вони містили. Якщо зміст втраченого процесуального рішен-

ня не можна відновити за його копією, а встановлюється у ре-

зультаті допитів, то суд, відтворюючи зміст документа, повинен 

уникати формулювань, які б вказували на винуватість особи. 

Звісно, це не стосується ситуацій, коли винуватість особи вста-

новлена судовим рішенням. Також у ході провадження із від- 

новлення втрачених матеріалів поводження із особою, вина  

котрої не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав 

законної сили, слід поводитися як із невинуватою особою (ч. 6 

ст. 17 КПК). 

Що ж стосується засади забезпечення права на оскаржен-
ня процесуальних рішень, дій чи бездіяльності, то у провадженні 

із відновлення втрачених матеріалів вона не реалізується. Відпо-

відно до п. 3 ст. 392 КПК ухвали суду в апеляційному порядку 

можуть бути оскаржені тільки у випадках, прямо передбачених 

у  Кодексі. Однак у ст. 531 КПК (що регулює порядок поста- 

новлення рішення суду у провадженні із відновлення втраче- 

них матеріалів) немає вказівки на можливість його оскарження 

в  апеляційному порядку. Відсутні такі вказівки і стосовно рі-

шень суду, що приймають у звʼязку із надходженням від зацікав-

лених осіб заяви про відновлення втрачених матеріалів кримі- 

нального провадження (ст. 528 КПК). 

Для забезпечення єдиного порядку правозастосування та 

виконання завдання провадження із відновлення втрачених ма-

теріалів потрібен правильний підхід до розуміння загальних умов 
(вимог) такого провадження. Водночас треба брати до уваги 

не  тільки зміст ст. 524 КПК України (що окреслює такі умови), 

але й інших статей Розділу VII цього Кодексу. 

Можна виділити такі загальні умови здійснення прова-

дження із відновлення втрачених матеріалів:  

1. Відновленню підлягають тільки матеріали криміналь-
ного провадження. 

Під ними (відповідно до положень ч. 1 ст. 317 КПК) потрі-

бно розуміти сукупність документів (процесуальних рішень, 

протоколів слідчих та інших процесуальних дій, клопотань, 

скарг, документів як доказів тощо), що подані суду учасниками 
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під час судового розгляду, обвинувальний акт чи клопотання про 

застосування примусових заходів виховного або медичного ха-

рактеру, рішення суду, винесені у процесі й за результатами  

судового провадження, акти фіксації перебігу судового засідання 

(протокол процесуальної дії, журнал судового засідання), тех- 

нічні носії інформації тощо. Поновлюватися можуть і матеріали 

кримінального провадження і повністю, і в частині (яка може 

складатися із певної сукупності документів або ж окремого  

документа)
88

. 

Обсяг матеріалів, які підлягають відновленню, визначає 

заявник (ч. 1 ст. 527 КПК). Однак суд, який розглядає це прова-

дження, може не погодитися із позицією заявника й на власний 

розсуд визначити коло матеріалів, які необхідно відновити. 

2. Поновлені можуть бути тільки матеріали проваджен-
ня, щодо яких було ухвалено вирок (ст. 524 КПК України) чи ви-

несено ухвалу, якою завершено провадження по справі. 

Серед науковців щодо цього існує два протилежні підхо-

ди. Відповідно до першого із них, заперечується можливість 

відновлення матеріалів того провадження, яке закінчилося пос-

тановленням іншого аніж вирок рішення (наприклад, ухвали про 

застосування чи відмову у застосування примусових заходів 

медичного чи виховного характеру)
89

.  

Позиція адептів такого підходу, в принципі, зрозуміла та 

ґрунтується на буквальному тлумаченні відповідної криміналь-

но-процесуальної норми. 

Друга із точок зору ґрунтується на положенні ч. 6 

ст.  9  КПК України, відповідно до якого у разі неоднознач- 

ного регулювання питання кримінального провадження, слід 

                                                           
88 Кузьмінова В. Ю. Правові та наукові основи відновлення (рекон-

струкції) втрачених кримінальних справ: автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та кри-

міналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Х., 

2002. С. 10. 
89 Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практич- 

ний коментар / В. Г. Гончаренко та ін.; за заг. ред. В. Г. Гончаренка, 

В. Т.  Нора, М. Є. Шумила. К.: ЮСТІНІАН, 2012. С. 1056. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=AF=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%AE.$
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застосовувати загальні засади кримінального провадження
90

. 

Прибічники такої позиції стверджують, що відновленню можуть 

підлягати матеріали кримінальних проваджень, які завершилися 

прийняттям таких рішень, як: а) ухвала про застосування приму-

сових заходів виховного характеру (ст. 497, 501 КПК); б) ухвала 

про застосування примусових заходів медичного характеру 

(ст.  513 КПК), в) ухвала про закриття кримінального прова-

дження та звільнення особи від кримінальної відповідальності 

(ст. 228 КПК); г) ухвала про закриття кримінального проваджен-

ня у  звʼязку із відмовою прокурора від підтримання державного 

обвинувачення (ч. 2 ст. 284 КПК). 

Видається, що існуюча редакція ст. 524 КПК безпідставно 

звужує коло проваджень, матеріали яких можуть бути відновле-

ні. Як уже зазначалося, закон не надає можливості відновити 

матеріали тих кримінальних проваджень, що були завершені 

винесенням ухвал про застосування примусових заходів вихов-

ного або медичного характеру. Але ж як провадження, що були 

завершені винесенням таких ухвал, так і провадження, завершені 

ухваленням вироку, є такими, що завершені та розглянуті по 

суті. Відмінність у цих двох видах проваджень полягає не так 

у  їх процесуальних особливостях, як у підставах їх проведення 

                                                           
90 Миколенко О. М. Правове забезпечення інституту відновлення 

втрачених матеріалів кримінального впровадження. Матеріали 69-ї наукової 

конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового 

факультету Одеського нац. університету ім. І. І. Мечникова (м. Одеса, 26–

28 листопада 2014 року) / відп. ред.: І. С. Канзафарова, А. О. Нігреєва; ОНУ 

ім. І. І. Мечникова. Одеса: Астропринт, 2014. С. 121–123; Науково-

практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України 

від 13 квітня 2012 року / О. А. Банчук, Р. І. Благута, А. П. Бущенко та ін.; за 

ред. О. А. Банчука, Р. О. Куйбіди, М. І. Хавронюка. Х.: Фактор, 2013. 

С.  908–909; Романюк А. Б. Проблемні питання правового регулювання 

відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в Україні. 

Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»: 

зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. го-

лов. ред.), Ю. П. Аленін та ін.; відпов. за вип. В. М. Дрьомін; МОН України, 

НУ ОЮА. Одеса: Юрид. л-ра, 2012. Т. 11. С. 440–441; Маланюк А. Загальні 

умови здійснення провадження з відновлення втрачених матеріалів у кри-

мінальному судочинстві України. Вісник Львівського університету. Серія 

юридична. 2017. Вип. 64. С. 238–239. 
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та юридичних наслідках рішень суду, винесених за результатами 

їх розгляду. Підставою для виникнення провадження, що завер-

шується вироком є вчинення злочину, а підставою виникнення 

провадження, що завершується винесенням постанови про засто-

сування примусових заходів медичного чи виховного харак- 

теру – вчинення суспільно небезпечного діяння неосудним чи 

особою, яка не досягла віку, з якого настає кримінальна відпові-

дальність (або ж застосування їх до особи, яка вчинила злочин, 

проте притягнення якої до кримінальної відповідальності з пев-

них причин неможливе чи недоцільне). Тому відмінність у назві 

рішення (ухвала чи вирок), яким завершується розгляд справи 

по  суті не повинна бути причиною для відмови учаснику прова-

дження про застосування примусових заходів медичного чи  

виховного характеру на те, аби матеріали цього втраченого про-

вадження були відновлені. 

В юридичній літературі стверджується, що це не свідомий 

підхід законодавця, а, радше, недолік законодавчої техніки. 

А  тому до усунення цієї вади у законодавчому порядку допус-

тимо розглядати за аналогією (за правилами розділу VII КК 
України) і заяви про відновлення втрачених матеріалів у спра- 

вах, які були завершені винесенням цих двох видів ухвал
91

.  

Автори цього підручника повністю погоджуються із наведеним 

підходом. 

Також ст. 540 КПК України не передбачає можливості ві-

дновлювати провадження, що були завершені винесенням інших 

ухвал про закриття провадження (наприклад, у звʼязку зі смертю 

обвинуваченого, через відмову прокурора у звʼязку з відмовою 

від підтримання державного обвинувачення або ж внаслідок 

звільнення особи від кримінальної відповідальності). У цих ви-

падках вирок у справі не виноситься. Але і особа, яку звільнено 

                                                           
91 Романюк А. Б. Проблемні питання правового регулювання віднов-

лення втрачених матеріалів кримінального провадження в Україні. Наукові 
праці Національного університету «Одеська юридична академія: зб. наук. 

пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), 

Ю. П. Аленін та ін.; відпов. за вип. В. М. Дрьомін; МОН України, НУ 

ОЮА. Одеса: Юрид. л-ра, 2012. Т. 11. С. 440–441. 
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від відповідальності, і особа, провадження щодо якої закрито 

через відмову прокурора від підтримання обвинувачення, може 

мати інтерес у відновленні матеріалів такого втраченого прова-

дження. Приміром, звільнений від кримінальної відповідальності 

стверджує, що всупереч положенню ч. 8 ст. 284 КПК України, 

він не давав згоди на таке звільнення. До речі, така ж заінтересо-

ваність може виникати і в потерпілого. Наприклад, він може 

оспорювати той факт, що йому надана можливість самостійно 

підтримувати субсидіарне (додаткове) обвинувачення з огляду 

на положення ч. 2 ст. 341 КПК. Або ж, до прикладу, потерпілий 

може заперечувати факт досягнення примирення (що є однією 

з  обовʼязкових умов звільнення від кримінальної відповідально-

сті на підставі ст. 46 КК України) між ним та обвинуваченим. 

Певно, є усі підстави підтримати останню із наведених  

точок зору (відповідно до якої при застосуванні ст. 524 КПК 

слід  вдаватися не до «буквального», а до розширювального  

тлумачення цієї норми). Видається, що, здійснюючи вказівку 

на  «вирок», законодавець акцентує саме на його завершаль- 

ному характері для кримінального провадження. Але такий 

же  характер можуть мати й наведені ухвали суду. У ч. 2 ст. 284, 

ч. 3 ст. 288, ч. 2 ст. 500, ч. 2 ст. 512 КПК однозначно вказано 

на  завершення судом кримінального провадження шляхом  

винесення відповідних ухвал. Окрім того, відповідно до ч. 2 

ст.  21 КПК України, вирок та ухвала суду, що набрали закон- 

ної сили, із позиції юридичної дійсності є однопорядковими  

поняттями. 

Додатковим аргументом на підтвердження другого підхо-

ду є прагнення законодавця до уніфікації процесуального зако-

нодавства. Так, у нормах законів, які визначають умови віднов-

лення втраченого судового провадження у цивільній та адмініст-

ративній справі (а саме – ст. 402 ЦПК України та ст. 273 КАС 

України), йдеться про можливість ухвалення рішення про за-

криття провадження. Тобто законодавець враховує можливі аль-

тернативні шляхи завершення провадження. 

Тому цілком обґрунтованою видається пропозиція про  

потребу внесення до законодавства змін, які б стосувалися  
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можливості відновлення матеріалів не з огляду на вид рішення, 

а  у звʼязку із тим, що ним було закінчено провадження по суті
92

. 

Зараз же (доки відповідні зміни не внесені та й, зрештою, 

не відомо, чи будуть внесені), положення Розділу VII КПК  

України цілком можна застосовувати за аналогією і в ситуації, 

коли до суду надходить заява про відновлення матеріалів втра-

ченого кримінального провадження, що завершене винесенням 

ухвали про застосування примусових заходів медичного чи ви-

ховного характеру, ухвали про закриття провадження у звʼязку зі 

звільнення від кримінальної відповідальності, а також ухвали 

про закриття провадження внаслідок відмови прокурора від під-

тримання державного обвинувачення (ч. 2 ст. 284 КПК України). 

3. Наступною загальною умовою здійснення провадження 

із відновлення втрачених матеріалів є те, що матеріали прова-
дження були втрачені після прийняття судом рішення по суті 
провадження. 

Ця умова випливає із попередньої, адже зміст втрачених 

матеріалів був досліджений судом за участю сторін та відобра-

жений у різних процесуальних документах (судовому рішенні, 

журналі судового засідання, клопотаннях, скаргах), технічних 

носіях інформації. При цьому суд, не вдаючись до повторного 

вирішення правового спору, зосереджується на юридичному 

«копіюванні» втрачених матеріалів. Наявність вироку (чи іншого 

кінцевого рішення суду) у втраченому провадженні виключає 
будь-яку діяльність по додатковому збиранню фактичних даних 
про обставини, що підлягають доказуванню. Відтворення мож-

ливе лише шляхом відтворення матеріалів провадження у попе-

редньому обсязі. Для цього найчастіше використовують збере-

жені сторонами (іншими фізичними чи юридичними особами) 

письмові матеріали, копії процесуальних рішень (причому навіть 

тоді, коли вони не засвідчені у встановленому порядку). 

                                                           
92 Романюк А. Б. Проблемні питання правового регулювання віднов-

лення втрачених матеріалів кримінального провадження в Україні. Наукові 
праці Національного університету «Одеська юридична академія»: зб. наук. 

пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст.  

голов. ред.), Ю. П. Аленін та ін.; відпов. за вип. В. М. Дрьомін; МОН 

України, НУ ОЮА. Одеса: Юрид. л-ра, 2012. Т. 11. С. 441. 
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Зовсім інша ситуація виникає у разі втрати матеріалів під 

час досудового розслідування чи триваючого судового прова-

дження. Між сторонами за цих умов продовжує існувати кримі-

нально-правовий спір. Учасники провадження можуть не пого-

джуватися із повнотою та правильністю встановлення обставин 

правопорушення, із можливістю використання тих чи інших 

доказів для доказування таких обставин. А оскільки правовий 

спір продовжується й надалі, то його вирішення можливе тільки 

шляхом проведення повторних слідчих чи інших процесуальних 

дій. А тому матеріали такого провадження (досудового чи неза-

вершеного судового) у разі їх втрати не можуть бути відновлені 

у порядку розділу VII КПК України. Застосування тут аналогії 

закону виключене. 

При цьому можуть виникати розбіжності між позиціями, 

які займали учасники раніше і у повторному провадженні. 

Не  можна змусити учасника провадження повторити свої попе-

редні показання, клопотання чи скарги. А тому в цій ситуації 

перевага повинна надаватись позиції, виявленій під час повтор-

ного (відновленого) провадження
93

.  

Відновлення втрачених матеріалів у таких випадках може 

бути здійснене шляхом нового досудового розслідування (у ме-

жах строків, відведених на його здійснення) або нового судового 

розгляду
94

.  

Збирання та дослідження доказів у ході нового (повторно-

го) досудового розслідування або судового розгляду відбуваєть-

ся згідно зі загальними вимогами КПК із залученням учасників 

провадження. При відновленні матеріалів кримінального прова-

дження, що не регламентоване Розділом VII КПК України, орган 

розслідування не звʼязаний раніше прийнятими межами доказу-

вання, і оцінює в сукупності і відновлені, і нові докази. А тому 

                                                           
93 Кальницкий В. В., Ефремова Н. П. Восстановление утраченных 

уголовных дел / под ред. В. В. Николюка. М.: Спарк, 2000. С. 21. 
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Х.: Фактор, 2013. С. 907. 
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й  кінцеві рішення можуть бути принципово іншими за змістом. 

Не можна повністю виключити ситуацію, коли у процесі доказу-

вання будуть вичерпані усі засоби збирання доказів, але віднови-

ти попередню їх сукупність не можливо. У таких випадках рі-

шення по справі може потягнути реабілітацію особи, притягнутої 

до кримінальної відповідальності. Мотивуючи таке рішення, 

серед інших обставин слід навести факт втрати матеріалів про-

вадження. 

Отож, норми Кримінального процесуального кодексу 

України (як, зрештою, й норми інших «процедурних» кодексів – 

а саме Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу 

адміністративного судочинства України) містять положення про 

порядок відновлення втрачених судових проваджень. Загальною 

ознакою можливості відновлення є закінчення судового прова-
дження винесеним у справі рішенням. Інші провадження відпо-

відно до вимог процесуального законодавства відновленню 

не  підлягають. 

Водночас ч. 3 ст. 1 Закону України від 12.08.14 р. № 1632-VІІ 

«Про здійснення правосуддя та кримінального провадження 

у  звʼязку із проведенням антитерористичної операції» встанов-

лено, що справи, розгляд яких не закінчено та які перебувають 
у  провадженні місцевих, апеляційних судів, розташованих 

у  районі проведення АТО, у разі неможливості здійснювати 

правосуддя передаються судам відповідно до встановленої, згід-

но з цим Законом, підсудності протягом десяти робочих днів 

(із  дня прийняття розпорядження головою відповідного Вищого 

спеціалізованого суду).  

Однак, як продемонструвала практика, не усі справи  

були передані до судів на підконтрольну Україні територію.  

Переважна більшість справ так і залишилася у судах, що не під-

контрольні органам влади України. Якраз на такий випадок за-

конодавець і визначив, що у випадку неможливості передачі 

матеріалів справи відповідно до встановленої згідно з цим Зако-

ном підсудності, вчинення необхідних процесуальних дій здійс-

нюється за документами та матеріалами, поданими учасни- 

ками судового процесу (звісно ж, за умови, що такі документи 
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і  матеріали є достатніми для ухвалення відповідного судового 

рішення).  

Отже, вказаною нормою все ж таки передбачено можли-

вість відновити провадження, яке не було закінчене ухваленням 
рішення. Однак процедура такого відновлення чинним КПК 

не  регламентована. Внаслідок цього суди й не задовільняють 

подібних заяв. Що ж стосується судових проваджень, які дійшли 

свого логічного завершення, то, як зазначалося, процедура чітко 

встановлена відповідним процесуальним законодавством. 

4. До загальних умов здійснення провадження із віднов-

лення втрачених матеріалів належить також те, що відновлення 
потрібне для захисту прав та інтересів учасників судового про-
вадження.  

Як випливає із ч. 2 ст. 528 КПК України, ускладнення або 

неможливість реалізації процесуальних прав та законних інте-

ресів учасниками кримінального провадження якраз і є рушієм 

силою цього провадження. 

Наприклад, для обвинуваченого процесуальний інтерес 

може полягати у скасуванні обвинувального вироку (тобто, 

у  забезпеченні реалізації права на оскарження рішення суду 

або  доведеності своєї позиції в апеляційному суді). Втрата  

кримінального провадження також перешкоджатиме родичам 

померлого обвинуваченого реалізувати своє право на звернення 

до суду про перегляд судового рішення за нововиявленими  

обставинами з метою реабілітації померлого (ст. 525 КПК  

України). 

На підставі наведеного можна зробити висновок про те, 

що відновлення втрачених матеріалів кримінального проваджен-

ня є особливим видом кримінального провадження, у ході якого 

суд на підставі виявлення факту втрати матеріалів кримінального 

провадження, у якому судом прийнято завершальне рішення 

по  суті спору між сторонами за заявою осіб, права та інтереси 

яких потребують захисту, вчиняє дії, спрямовані на повне та 

точне встановлення відомостей про обставини, які були зафіксо-

вані у цих матеріалах, з метою їх відтворення у процесуальних 

документах. 
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27.2. Субʼєкти та порядок подання заяви  
про відновлення втрачених матеріалів  

кримінального провадження.  
Форма та зміст заяви  

про відновлення втрачених матеріалів 
 

 
У ст. 525 КПК України визначено вичерпний перелік 

субʼєктів звернення зі заявою про відновлення втрачених матері-

алів провадження: 1) учасники судового провадження; 2) близькі 

родичі померлого обвинуваченого у випадках, якщо відновлення 

матеріалів є необхідним для реабілітації померлого. 

Коло учасників судового провадження визначено у п. 26 

ч.  1 ст. 3 КПК. При цьому слід відрізняти склад учасників судо-
вого провадження від складу учасників кримінального прова-

дження (який визначено у п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК). 

Ініціаторами процедури відновлення втрачених матеріалів 

можуть бути тільки учасники судового провадження (а не кримі-

нального провадження взагалі). Визначення терміна «близькі 

родичі та члени сімʼї» подане у п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК. Слід зазначи-

ти, що ця норма не відмежовує близьких родичів від членів сімʼї. 

А тому усіх перелічених у відповідному положенні осіб слід 

вважати «близькими родичами» у сенсі ст. 525 КПК і, відтак, 

вони можуть бути субʼєктами заяви щодо відновлення матеріалів 

провадження щодо померлого обвинуваченого. 

Слід звернути увагу на не цілком коректний та однознач-

ний виклад законодавцем положення ч. 2 ст. 528 КПК. Там за-

значено, що суд відмовляє у відкритті провадження по віднов-

ленню втрачених матеріалів, «якщо мета звернення до суду, за-

значена заявником, не повʼязана із захистом його [!] прав та інте-

ресів». Використання займенника «його», вказує на те, що учас-

ник судового провадження (прокурор зокрема) може звернутися 

із відповідною заявою до суду, аби захистити власні, персональні 
інтереси. Однак, поза всяким сумнівом, прокурор у такому разі 

відстоюватиме аж ніяк не особисті інтереси, а інтереси публічні.  
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Незважаючи на не зовсім вдалу редакцію аналізованої  

норми, відповідне право у прокурора, як видається, все ж таки 

існує. Такий висновок випливає із аналізу низки норм вітчизня-

ного законодавства. Передусім, у ст. 525 КПК серед субʼєктів 

права звернення до суду із відповідною заявою названо «учасни-

ка судового провадження» (безвідносно до того, чий інтерес – 

власний чи представлюваний) він збирається відстоювати у та-

кому провадження. По-друге, така можливість прокурора випли-

ває із положень п. 2 ст. 2 Закону України «Про прокуратуру», де 

йдеться про те, що однією із функцій прокуратури є представни-

цтво інтересів громадян або держави в суді. Окрім того, за ана-

логією може бути застосоване положення п. 12 ч. 2 ст. 36 та ч. 3 

ст. 128 КПК, відповідно до яких прокурор може відстоювати 

інтереси держави чи громадян, які через фізичний стан чи мате-

ріальне становище, недосягнення повноліття, похилий вік, недіє-

здатність чи обмежену дієздатність неспроможні самостійно 

захищати свої права. До того ж прокурор як субʼєкт права на 

оскарження рішень суду повноцінно може реалізувати таке пра-

во тільки тоді, коли він матиме доступ не лише до самого рішен-

ня, а й до матеріалів, на яких це рішення ґрунтувалося. 

Прикладом рішення суду про відновлення втрачених ма-

теріалів кримінального провадження за ініціативи прокурора (та 

з метою відстоювання ним інтересів учасників судового прова-

дження) може слугувати ухвала судді Словʼянського міськра-

йонного суду Донецької області від 28 березня 2016 р. Обстави-

ни справи такі: до суду надійшла заява заступника прокурора 

Донецької області про відновлення втрачених матеріалів кримі-

нального провадження відносно Особи 1. Прокурор обґрун- 

товував заяву тим, що вироком Центрально-Міського районного 

суду м. Горлівки Донецької області Особу 1 було визнано вин-

ним та засуджено за ч. 4 ст. 187, ст. 71 КК України, зазначений 

вирок не набрав законної сили, оскільки засудженим та прокуро-

ром було подано апеляційні скарги. Однак через захоплення 

приміщення апеляційного суду Донецької області незакон- 

ними військовими формуваннями так званої ДНР (Донецької 

народної республіки) слухання справи не відбулося, а матеріали 

кримінального провадження втрачено. На думку прокурора  
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зазначені обставини стали передумовою порушення конститу-

ційних прав підсудного та інших учасників кримінального про-

вадження. Відповідно до інформації ТУ ДСА України в Донець-

кій області було зроблено спробу безпосереднього транспорту-

вання кримінальних проваджень, справ, підсудних судам, розта-

шованим у районі проведення АТО, до місцевих судів, визначе-

них  Розпорядженням Вищого спеціалізованого суду з розгляду 

цивільних і кримінальних справ України «Про визначення тери-

торіальної підсудності справ» від 02.09.14 р. №2710/38-14, але 

у  звʼязку із тим, що виникла загроза їх втрати та викрадення 

сторонніми особами, перевезення було припинено. Тому заступ-

ник прокурора звернувся до суду із проханням відновити окремі 

матеріали кримінального провадження відносно Особи 1.  

Оскільки матеріали кримінального провадження відносно засу-

дженого Особи 1 було втрачено та іншого шляху, окрім як  

відновлювати матеріали провадження, у прокуратури не було, 

суд прийшов до переконання, відповідно до якого заява проку-

рора підлягає задоволенню
95

. 

Дискусійним (у звʼязку із законодавчим невирішенням), 

залишається питання про наявність законного інтересу суду 
стосовно відновлення втрачених матеріалів. КПК України за-

кріпив за судом тільки обовʼязок вирішення питання про понов-

лення втрачених матеріалів, потрібних для захисту прав та інте-

ресів учасників провадження. Суд (із позиції законодавця) не має 

самостійного інтересу, а тому не вправі розпочинати це прова-

дження із власної ініціативи (ст. 525 КПК). Протилежний підхід 

суперечив би концепції змагальності сторін та невтручання судів 

у спір сторін
96

.  

                                                           
95 Ухвала судді Словʼянського міськрайонного суду Донецької об-

ласті від 28 березня 2016 р. (№ справи – 243/2198/16-к). URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56764453 
96 Романюк А. Б. Проблемні питання правового регулювання віднов-

лення втрачених матеріалів кримінального провадження в Україні. Наукові 
праці Національного університету «Одеська юридична академія»: зб. наук. 

пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), 

Ю. П. Аленін та ін.; відпов. за вип. В. М. Дрьомін; МОН України, НУ 

ОЮА. Т. 11. Одеса: Юрид. л-ра, 2012. С. 443–444. 
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Водночас, в іншому галузевому процесуальному законо-

давстві (а саме – ст. 403 ЦПК України, ст. 274 КАС України) 

суд  вправі сам ініціювати відновлення втраченого судового про-

вадження. Науковці пояснюють це тим, що на суд покладено 

також обовʼязок забезпечення належного зберігання судових 

справ
97

.  

У звʼязку із виконанням цього обовʼязку працівники  

суду можуть виявляти факти втрат матеріалів провадження. 

У  разі ж  виявлення ними нестачі документів, аркушів (або 

їх  пошкодження) складається акт у двох примірниках, один 

із  яких передають голові суду для вжиття відповідних заходів, 

а  другий – долучають до справи (матеріалів кримінального  

провадження)
98

. 

Але зараз (з огляду на норми КПК України) голова суду 

сам не може вжити жодних заходів щодо відновлення втрачених 

матеріалів. А тому, не будучи вправі із власної ініціативи розпо-

чати кримінальне провадження із відновлення матеріалів, суд 

має повідомляти про цей факт учасників провадження і чекати 

подання ними відповідних заяв. 

Прикладом подібної ситуації було здійснення проваджен-

ня із відновлення втрачених матеріалів кримінального прова-

дження на підставі ухвали Вінницького районного суду Вінни-

цької області. У зазначеній ухвалі вказано, що провадження було 

розпочате за заявою прокурора прокуратури Вінницького райо-

ну, а в самій заяві – що підставою її подання було отримане  

повідомлення голови Вінницького районного суду Вінницької 

                                                           
97 Шиманович О. М. Відновлення втраченого судового провадження 

у цивільному процесі. Ученые записки Таврического национального  
университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». 

2011.  Т.  24 (63). № 1. С. 92. 
98 Інструкція з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних 

судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційно-

му суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затверджена Наказом 

№ 173 Державної судової адміністрації України від 17.12. 2013 р. (із зміна-

ми і доповненнями, внесеними наказами Державної судової адміністрації 

України від 28 грудня 2015 р. № 240 та від 20 січня 2016 р. № 11. URL: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SA13046.html 
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області про факт виявлення судом відсутності окремих матеріа-

лів у  кримінальному провадженні
99

. 

Законодавець залишив поза увагою ту обставину, що суд 

(з огляду на положення ст. 410 КПК) відповідальний за повноту 

судового розгляду (а, отже, і за наявність матеріалів, що підтвер-

джують законність та обґрунтованість та його висновків, викла-

дених у судових рішеннях). У цій ситуації його процесуальний 

інтерес є безсумнівним. Як цілком резонно зауважують деякі 

дослідники, ініціатива суду із відновлення втрачених матеріалів 

є іноді необхідною тоді, коли постає необхідність відправлення 

провадження до вищого суду, а заінтересовані особи не виявля-

ють при цьому будь-якої ініціативи
100

. 

Окрім кола субʼєктів заяви про відновлення втрачених ма-

теріалів, ст. 525 КПК визначає також і форму процесуальної 

ініціативи: процедура відновлення матеріалів провадження роз-

починається тільки за ініціативою вказаних осіб (що виражена 

у  формі письмової заяви встановленого змісту). 

У ст. 526 КПК передбачене правило щодо виключної тери-

торіальної підсудності заяви про відновлення втрачених матеріа-

лів кримінального провадження, (яке не має жодних альтерна-

тив): заява про відновлення матеріалів може подаватися тільки 

до суду, який ухвалив вирок (чи ухвалу, якою закривається про-

вадження у справі), матеріали якої відновлюються. 

Причому правило щодо підсудності, встановлене у ст. 526 

КПК, поширюється й на ті випадки, коли вирок суду першої 

інстанції (чи інше завершальне судове рішення) переглядався 

в  апеляційному та касаційному порядку, (незалежно від того, 

що  при перегляді вирок суду першої інстанції було змінено 

                                                           
99 Ухвала Вінницького районного суду Вінницької області від 

30  липня 2013 р. (№ справи – 128/34/13-к. URL: http://www.reyestr.court. 

gov.ua/Review/32686182 
100 Романюк А. Б. Проблемні питання правового регулювання відно-

влення втрачених матеріалів кримінального провадження в Україні. Наукові 
праці Національного університету «Одеська юридична академія: зб. наук. 

праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), 

Ю. П. Аленін та ін.; відпов. за вип. В. М. Дрьомін; МОН України, 

НУ ОЮА. Одеса: Юрид. л-ра, 2012. Т. 11. С. 443–444. 

http://www.reyestr.court/
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чи  скасовано або навіть ухвалено новий вирок – адже у ст. 423 

та ст.  443 КПК передбачено повернення матеріалів кримі- 

нального провадження до суду першої інстанції, що ухвалював 

вирок). 

Отож, така заява подається до суду, який ухвалив вирок по 

суті справи (або постановив ухвалу, якою закрито провадження 

по справі). Водночас слід мати на увазі, що якщо місцевий 

суд  знаходиться на тимчасово окупованій території України або 

в районі проведення антитерористичної операції, то відновлення 

втраченої справи здійснюється судом за територіальною підсуд-

ністю судових справ, визначеною згідно зі ст. 12 Закону України 

«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України» або ст.ст. 1 і 2 Закону 

«Про здійснення правосуддя та кримінального провадження 

у  звʼязку з проведенням антитерористичної операції». Підсуд-

ність справи із зони АТО визначена розпорядженням Вищого 

спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ 

України від 02.09.2014 р. № 2710/38-14. 

Заява про відновлення втрачених матеріалів кримінально-

го провадження подається у письмовій формі та повинна містити 

такі дані: 

1) передусім, у заяві потрібно вказати загальні реквізити 

(тобто назву суду, до якого подається заява, імʼя заявника  

(найменування – якщо учасником провадження була юридична 

особа), його місце проживання (або місцезнаходження юридич-

ної особи), докладні контактні дані (телефон, електронна адреса, 

інші засоби звʼязку); 

2) окрім того, слід зазначити про відновлення яких саме 

матеріалів провадження просить заявник (оскільки, виходячи 

із  засади диспозитивності, суд може приймати рішення тільки 

щодо тих фактів, обставин або вимог, про які безпосередньо 

йдеться у заяві, не виходячи за власною ініціативою за ці межі); 

3) чи був ухвалений вирок (або винесено ухвалу про за-

криття провадження по справі); 

4) процесуальний статус, у якому перебував заявник 

під  час розгляду справи (право подання заяви про відновлення 
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матеріалів згідно з положеннями ст. 525 КПК України мають 

близькі родичі померлого обвинуваченого з метою його посмер-

тної реабілітації. Тому за такої ситуації у цій частині заяви  

потрібно зазначати і статус померлого учасника провадження 

(обвинувачений), і безпосереднього заявника (близький родич), 

ураховуючи при цьому визначення терміна «близькі родичі», що 

міститься у п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК); 

5) перелік осіб, котрі брали участь у судовому розгляді 

справи (із зазначенням їхнього процесуального статусу; місця 

проживання або місцезнаходження цих осіб); 

6) відома заявнику інформація про обставини, за яких від-

булася втрата матеріалів провадження, про місцезнаходження 

втрачених копій документів провадження або відомостей 

про  них; 

7) повний перелік матеріалів, поновлення яких заявник 

вважає за необхідне, із зазначенням мети їх поновлення. У цій 

частині заяви слід докладніше, аніж у вступній частині заяви, 

визначити обсяг матеріалів, що їх просить поновити заявник; 

водночас щодо кожного із перелічених документів треба 

обовʼязково зазначити конкретну мету їх поновлення (адже 

у  протилежному випадку згідно з ч. 1 ст. 528 КПК суд зо-

бовʼязаний залишити заяву без руху). 

Згідно з ч. 2 ст. 527 КПК до заяви про відновлення мате- 

ріалів потрібно додати усі доступні заявнику документи або 

їх  копії, що стосуються провадження, матеріали якого віднов-

люються. Ці документи можуть подаватися у вигляді простих 

фотокопій, без будь-якого посвідчення (оскільки вони не мають 

доказового значення, а тільки є інформаційним інструментом, 

за  допомогою якого суд намагатиметься відтворити втрачені 

матеріали.  

Законодавець не встановлює якихось обмежень щодо зміс-

ту чи характеру цих документів, тому залежно від конкретних 

обставин до заяви можуть додаватися й ті документи (їх копії), 

що не були власне матеріалами провадження, але мають до нього 

відношення і опосередковано можуть допомогти суду відновити 

втрачені матеріали. 
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27.3. Судове провадження щодо заяви 
про відновлення втрачених матеріалів 

кримінального провадження 
 

 
Ст. 528 КПК України регулює прийняття судом рішень 

стосовно відкриття та руху провадження за заявою про віднов-

лення втрачених матеріалів залежно від змісту поданої заяви. 

Як  зазначалося, у ч. 2 ст. 527 КПК вказано, що однією з обовʼяз- 

кових вимог до змісту заяви є вказівка на мету відновлення втра-

чених матеріалів провадження. Тому якщо у заяві не зазначено 

мету відновлення провадження (або інформацію, необхідну для 

їх відновлення), це є підставою для постановлення ухвали 

про  залишення заяви без руху і встановлення строків для усу-

нення цих недоліків. 

Відповідно до загальних правил судочинства, якщо заяв-

ник у встановлений в ухвалі строк усуне недоліки, заява вва- 

жається такою, що була подана у день її первісного подання до 

суду. У протилежному ж випадку вона вважається не поданою, 

і  має бути повернута заявнику. Такий підхід (коли суд може 

надавати час для усунення недоліків поданої заяви) повністю 

узгоджується із позицією ЄСПЛ щодо цього. Як проголосив цей 

орган у рішенні по справі «Нуутінен проти Фінляндії», «індиві-

дуальні скарги у девʼяти випадках із десяти пишуть малограмот-

ні люди й без допомоги юриста, а тому суворе дотримання фор-

мальних приписів… і ненадання можливості виправити ці недо-

ліки призвело б до несправедливих наслідків»
101

. 

Якщо на підставі ст. 525 КПК України заяву подають бли-

зькі родичі померлого обвинуваченого, то мета звернення цих 

осіб може бути тільки однією – реабілітація померлого обвину-

ваченого. У решті випадків (як це випливає із ч. 2 ст. 528 КПК), 

мета звернення має бути повʼязана із захистом власних прав та 

інтересів заявника. 

                                                           
101 «Нуутінен проти Фінляндії»: Рішення ЄСПЛ від 27 червня 

2000  р. URL: http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=310 
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Наслідком же звернення із заявою про відновлення мате- 

ріалів як «actio popularis» (позовом/вимогою, що подається 

з  метою відстоювання т. зв. «інтересів суспільства, що 

не  повʼязана зі захистом прав заявника), є відмова у відкритті 

провадження або ж залишення заяви без розгляду (якщо таке 

провадження було відкрито). Страсбурзький суд також (як і віт-

чизняний законодавець) визнає цілком прийнятною ситуацію, за 

якої національні суди можуть не приймати позови (вимоги, звер-

нення, скарги) на захист громадського інтересу. Так, у рішенні 

«Прітті проти Сполученого Королівства» ЄСПЛ стверджує про 

те, що не суперечить жодній нормі Європейської конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод та обставина, що 

у законодавстві окремих держав може бути передбачено заборо-

ну звернення до суду з огляду на те, що захисту потребують не 

індивідуальні права конкретних громадян, а права та інтереси, 

які належать необмеженому колу осіб
102

. 

У ст. 529 КПК визначено дії судді, що передують розгляду 

заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального про-

вадження. Одержавши заяву про відновлення втрачених ма-

теріалів кримінального провадження, суддя повинен вжити 

заходів для отримання від прокурора відомостей та копій 

відповідних процесуальних документів, що стосуються від-

новлюваних матеріалів.  

Законодавець не конкретизує, до яких конкретно заходів 

має вдатися суддя для отримання від прокурора зазначених ві-

домостей. Не визначено й форму цих заходів. Вочевидь, суддя 

на  свій розсуд може обрати найбільш ефективні та доцільні  

засоби отримання потрібної інформації, виходячи із характеру 

та  обсягу матеріалів, що підлягають відновленню конкретних 

обставин тощо. 

Суддя може отримувати від прокурора набагато ширший 

обсяг інформації, ніж копії документів відновлюваного прова-

дження (оскільки у цій статті йдеться про відомості та копії  

                                                           
102 «Прітті проти Сполученого Королівства»: Рішення ЄСПЛ від 

29  квітня 2002 р. URL: http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=596 
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документів, що стосуються відновлюваних матеріалів, а не про 

копії матеріалів самого відновлюваного провадження). Отож, 

суддя повинен вжити заходів для отримання від прокурора  

будь-яких даних, які, на думку судді, сприятимуть ефективному 

розгляду заяви про відновлення втрачених матеріалів криміналь-

ного провадження. 

Процедурні правила розгляду судом заяви про відновлен-

ня втрачених матеріалів провадження та визначення джерела 

інформації, яку необхідно дослідити для відновлення втрачених 

матеріалів провадження, передбачено у ст. 530 КПК. Розгляд 

заяви про відновлення втраченого судового провадження здійс-

нюються у судовому засіданні. Під час розгляду суд досліджує 

ту частину провадження, яка була збережена; документи (або їх 

копії) з матеріалів провадження, видані фізичним та юридичним 

особам до того, як матеріали провадження були втрачені; інші 

відомості та документи, що певною мірою стосуються відновлю-

ваного провадження і можуть сприяти заповненню прогалин при 

його відновленні. 

Суд вправі допитати як свідків осіб, котрі внаслідок своєї 

причетності до відновлюваного провадження можуть мати інфо-

рмацію, корисну для його відновлення.  

До таких осіб належать:  

1) усі особи, які були присутніми при вчиненні процесуа-

льних дій (а не лише учасники процесуальних дій у вузькому 

сенсі);  

2)  фізичні особи та представники юридичних осіб, які 

брали участь у судовому розгляді;  

3) особи, які входили до складу суду, що здійснював судо-

вий розгляд у провадженні, матеріали якого втрачено;  

4) особи, які виконували судове рішення, ухвалене у ме-

жах відновлюваного провадження.  

Дві останні категорії свідків законодавець виділяє, вка- 

зуючи, що вони можуть бути допитані у необхідних випадках. 

Слід  зазначити, що можливість допиту осіб, які входили 

до  складу суду, суттєво обмежена непоодинокими фактами  

продовження роботи цих осіб у складі органів ЛНР (т. зв.  
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«Луганської народної республіки») та ДНР (т. зв. «Донецької 

народної республіки»). 

Слід зазначити, що у КПК не вказано, протягом якого часу 

має бути завершене відновлюване провадження. Немало проце-

суалістів стверджували, що строки – це, здебільшого, проблема 

досудового розслідування злочинів (та інших суспільно небез- 

печних діянь), відносячи зазначену у ст. 2 КПК вимогу швидкос-

ті розслідування у кримінальному провадженні до принципів 

стадії досудового розслідування. Однак вимога швидкості кри-

мінального провадження має поширюватися на всі стадії кримі-

нального процесу. Проблему швидкості кримінального прова-

дження не слід повʼязувати виключно із необхідністю ефектив-

ної боротьби зі злочинністю
103

. Вона має значне соціально-

політичне та гуманітарне значення, адже належить до мінімаль-

них гарантій права на справедливе правосуддя. При відновленні 

матеріалів кримінального провадження ця проблема не тільки 

зберігається, але й загострюється. При розгляді конкретних 

справ, повʼязаних зі скаргами на порушення права бути засудже-

ним у розумний строк, Європейський суд неодноразово наголо-

шував, що держава повинна гарантувати дотримання розумного 

строку навіть під час порушення роботи державних установ 

у  країні, наприклад, у період тимчасової політичної кризи. 

Складність справи, дії сторін і виняткові обставини, із якими 

зіштовхуються суди (знищення чи втрата матеріалів проваджень 

зокрема), можуть братися до уваги лише тоді, коли держава  

                                                           
103 Кузьмінова В. Ю. Правові та наукові основи відновлення (рекон-

струкції) втрачених кримінальних справ: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. 

Х., 2001. С. 117; Качалова В. О. Право на разумный срок уголовного судо-

производства в российском уголовном процессе. Уголовный процесс как 
средство обеспечения прав человека в правовом государстве: материалы 

Междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, 9–12 нояб. 2017 г.) / Белорус, 

гос.  ун-т, юрид. фак., каф. уголов. процесса и прокур. надзора ; редкол.: 

В. И. Самарин (отв. ред.), М. Хегер, О. В. Мороз. Минск: Изд. центр БГУ, 

2017. С. 37–38; Петрова Г. Б. Сроки как элемент правового регулирования 

в  уголовном судопроизводстве: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 «Уго-

ловный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-

розыскная деятельность». Саратов, 2004. С. 9, 180. 
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застосувала необхідні та ефективні заходи для виправлення тако-

го стану справ. У протилежному випадку держава має нести 

відповідальність за порушення зазначеної статті міжнародного 

договору
104

. А тому відновлювати матеріали втраченого кримі-

нального провадження потрібно у розумний, з погляду вимог 

Загальної Декларації прав людини, строк. 

 

 
27.4. Рішення суду за результатами провадження 

щодо відновлення втрачених матеріалів 
кримінального провадження 

 
 

За результатами судового розгляду суд постановляє ухва-

лу (яка має відповідати вимогам ст. 370 КПК) про повне або 

ж  часткове відновлення матеріалів втраченого кримінального 

провадження. У разі прийняття рішення про часткове відновлен-

ня матеріалів кримінального провадження, суд мотивує його 

і  зʼясовує, чи вирішує воно по суті заяву, за якою було відкрито 

провадження. 

У зазначеній ухвалі суд повинен викласти: 1) суть і пере-

лік отриманих та досліджених доказів; 2) інформацію, отриману 

від допитаних учасників судового провадження (на підставі 

якої  суд вважає встановленим зміст відновленого провадження); 

3) мотивовані висновки про доведеність того, які саме докази 

досліджував суд та які процесуальні дії були вчинені при вине-

сенні вироку за втраченим кримінальним провадженням. 

Якщо ж зібраних матеріалів недостатньо для точного  

відновлення втраченого кримінального провадження, то суд  

                                                           
104 «Рамсагаї і інші проти Нідерландів» (Ramsahai and Others v. Neth-

erlands): Рішення ЄСПЛ № 53291/99 від 15 травня 2007 р. URL: 

https://zembla.bnnvara.nl/data/files/1918355397.pdf; «Фуше проти Франції 

(«Foucher v. France»): Рішення ЄСПЛ № 2209/93 від 18 березня 1997 р. 

URL: http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/echrsource/Foucher%20v.%20 

France%20[18%20Mar%201997]%20[EN].pdf 

https://zembla.bnnvara.nl/data/files/1918355397.pdf
http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/echrsource/Foucher%20v.
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ухвалою закриває розгляд заяви про відновлення матеріалів 

втраченого кримінального провадження. У цій ухвалі суд зазна-

чає, відсутність яких конкретного даних стала перешкодою для 

точного відновлення матеріалів. 

Порядок та строки зберігання матеріалів кримінальних 

справ врегульовано Переліком судових справ і документів, що 

утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберіган-

ня» (затвердженим Державною судовою адміністрацією України 

від 07.12. 2017 р. № 1087). Оскільки предметом звернення є від-

новлення матеріалів кримінального провадження, а причиною – 

їх втрата, складені відповідно до цього наказу документи врахо-

вуються судом як можливі джерела матеріалів для відновлення 

провадження. 

Гарантіями права учасників судового провадження на від-

новлення втрачених матеріалів є: 1) обовʼязок судді розʼяснити 

їм право на повторне звернення із такою ж заявою за наявності 

необхідних документів у разі, якщо за недостатності зібраних 

матеріалів суд закрив розгляд заяви; 2) правило, відповідно до 

якого вирішення заяви про відновлення матеріалів кримінально-

го провадження не обмежується встановленими строками збері-

гання цих матеріалів. 

Суттєвою вадою законодавчого регулювання відновлення 

втрачених матеріалів є те, що КПК України не передбачає мож-

ливість оскарження до апеляційного суду ухвал про: 1) залишен-

ня заяви про відновлення втрачених матеріалів без руху; 2) пове-

рнення такої заяви заявнику; 3) відмову у відкритті відновлюва-

ного провадження; 4) залишення заяви без розгляду; 5) закриття 

розгляду заяви про відновлення матеріалів втраченого прова-

дження. 

Не виключено, що заявник може заперечувати законність 

таких ухвал. Однак Розділ VII КПК України не надає йому такої 

можливості. А з огляду на те, що відповідно до положень п. 3 

ч.  1 ст. 392 цього Кодексу в апеляційному порядку можуть бути 

оскаржені тільки рішення, у випадках, прямо передбачених КПК, 

то можна дійти висновку, що такі ухвали не підлягають оскар-

женню взагалі (навіть у випадку їх очевидної незаконності та 

необґрунтованості). 
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27.5. Правові та організаційні питання 
попередження втрати та знищення матеріалів 

кримінальних проваджень 
 

 
Однією із цілей обговорення проблеми втрати матеріалів 

кримінальних проваджень є вироблення ефективних заходів по 

попередженню подібних випадків. Не будь-яку біду можна попе-

редити, але до того треба прагнути. Іноді достатньо елементарної 

обережності та уважності. Навпаки, зневажання заходами безпе-

ки, недбалість керівників (та рядових співробітників), самона- 

діянний розрахунок на сприятливий результат, неправильна  

оцінка обстановки іноді призводять до плачевних наслідків.  

Ніхто не говорить про те, що слід жити у постійному очікуванні 

пожежі, паводку чи насильства з метою захоплення матеріалів 

провадження, але й відчуття реальності втрачати теж не варто. 

Основними причинами організаційного характеру, що 

сприяють знищенню та втраті матеріалів кримінального прова-

дження є: 

1) відсутність належних умов зберігання матеріалів кримі-

нальних проваджень (потрібне виділення додаткових приміщень, 

обладнання їх пожежною та охоронною сигналізацією, забезпе-

чення слідчих, прокурорів, суддів пожежостійкими сейфами); 

2) нерегламентованість порядку зберігання, переміщення 

та передачі матеріалів кримінальних проваджень (зокрема за 

підслідністю в інші відомства, всередині слідчого підрозділу); 

3) значна протидія, яка чиниться слідству з боку підозрю-

ваного, обвинуваченого, інших зацікавлених учасників процесу 

чи інших осіб (їх родичів, друзів, знайомих тощо), яке вияв- 

ляється, зокрема, в умисному знищенні матеріалів кримінально-

го провадження і, на цьому тлі, відсутність у кримінальному 

процесуальному законі адекватних заходів захисту. 

Серед субʼєктивних умов, що сприяють втраті матеріалів 

кримінального провадження, не можна не враховувати низький 

рівень професійної підготовки окремих слідчих. Окрім того, 
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недбалість при зберіганні матеріалів кримінальних проваджень 

і розслідуванні справ частково зумовлена істотним робочим на-

вантаженням, високим фізичним та емоційним навантаженням. 

Аналіз причин та умов, що сприяють втраті матеріалів 

кримінальних проваджень, призводить до висновку про необхід-

ність детального припрацювання профілактичних заходів, які 

б  попереджали такі явища. Вони можуть розглядатися у 2-х 

аспектах: 1) організаційному (відомчому); 2) кримінально-проце- 

суальному. 

До числа організаційних заходів слід віднести: а) заходи 

по створенню належних умов зберігання матеріалів криміналь-

них проваджень (виділення приміщень, обладнання їх охорон-

ною та пожежною сигналізацією, забезпечення слідчих сейфами 

тощо), та б) заходи щодо забезпечення належного обліку, збері-

гання та передачі матеріалів кримінальних проваджень. 

Однак попередження втрати матеріалів кримінальних про-

ваджень не може бути забезпечене тільки організаційними засо-

бами. Передбачене у законі (ч. 1 ст. 27, п. 14 ч. 3 ст. 42, п. 5 та 8 

ч. 4 ст. 42, п. п. 2 та 4 ч. 4 ст. 64
1
, п. 7 ч. 1 ст. 66, п. 5 ч. 2 ст. 72

2
, 

п. 5 ч. 2 ст. 72
2
, ч. 4 та 5 ст. 104, ст. 221, чч. 5, 7, 8 та 10 ст. 290, 

ст. 317, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 376, ч. 4 ст. 395, ч. 2 

ст.  425 КПК України) право підозрюваного, обвинуваченого, 

представника юридичної особи, щодо якої здійснюється прова-

дження, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповіда-

ча, представника персоналу органу пробації, інших учасників 

кримінального провадження знайомитися із матеріалами цього 

провадження у процесі розслідування (чи після його завершення) 

містить потенційну небезпеку їх знищення. Відповідно до змісту 

закону (що не містить вказівки на форму ознайомлення із мате-

ріалами кримінального провадження), передбачається особисте 

безпосереднє прочитання учасниками процесу представлених 

матеріалів. Інші способи доведення змісту кримінального прова-

дження до підозрюваного, (його захисника, законного представ-

ника), представника юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, потерпілого, учасника судового провадження  

можуть вступити у суперечність із їх правом виписувати із справи 
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будь-які відомості і в будь-якому обсязі (ч. 2 ст. 221, ч. 2 ст.  317 

КПК). На тлі підвищеного значення, яке віднедавна надається 

праву підозрюваного, обвинуваченого на захист, примусове  

зобовʼязання його конспектувати матеріали справи зі слів  

слідчого чи іншої особи (навіть такої, котра повністю  

читає тексти документів) видається, на перший погляд, цілком 

неприйнятним. 

Поряд із тим у слідчій практиці оголошення матеріалів 

кримінального провадження без вручення відповідних докумен-

тів підозрюваному, потерпілому та іншим зацікавленим особам – 

явище доволі поширене (таку форму ознайомлення допускають 

приблизно 30% слідчих). Певною мірою це викликано прагнен-

ням слідчого пришвидшити процедуру ознайомлення із матеріа-

лами провадження (у звʼязку із спливом строків розслідування та 

тримання під вартою, необхідністю розслідувати інші справи), 

але головне – потребою попередити знищення матеріалів прова-

дження, втрату доказів. 

Можна змоделювати ситуацію, за якої було б забезпечено 

збереженість матеріалів кримінального провадження, водночас 

запропонувавши декілька варіантів ознайомлення із матеріалами 

такого провадження: 1) поміщення аркушів справи у плівкові 

файли; 2) оголошення матеріалів справи слідчим (чи іншою осо-

бою); 3) ознайомлення із матеріалами провадження за копіями. 

Перший варіант (як такий, що не суперечить закону) може 

бути використаний, однак він не забезпечує абсолютну профілак-

тику знищення матеріалів провадження. Така практика існує, од-

нак сприймається неоднозначно (передусім, стороною захисту). 

Стосовно другого із варіантів виникає запитання: наскіль-

ки правомірною є така організація ознайомлення учасників  

процесу (передусім, підозрюваного та обвинуваченого), із мате-

ріалами кримінального провадження), за наявності якої він 

не  має можливості безпосередньо доторкатися до них (брати 

в  руки), а,  отже, і знищити. «Ознайомити» – означає «надати 

відомості», «предʼявити» – «продемонструвати на підтвердження 

чого-небудь». Не потрібно детально доводити, що, звичайно ж, 

законодавець мав на увазі таке ознайомлення із матеріалами 
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провадження, за якого учасник кримінального провадження 

має  можливість безпосередньо їх оглянути та вивчити зміст. 

Ба  більше, що він має право виписувати із нього відомості  

(тобто, читати та проводити запис прочитаного). «Виписати» – 

«вибрати із тексту, списати, записати». Вибрати із тексту будь-

що опосередковано дуже складно. Гіпотетично вибрати відомос-

ті без шкоди для якості сприйняття можна і при повільному за-

читуванні тексту будь-ким стороннім. Але для повсякденних 

реалій слідчої роботи – це не варіант вирішення проблеми. 

Стосовно останнього із запропонованих варіантів (озна-

йомлення із матеріалами провадження за копіями), то, як ви- 

дається, його виключати не можна. Видається, що за наявності 

реальних підстав вважати (зокрема і за оперативно-розшуковою 

інформацією), що матеріали провадження можуть бути знищені 

(чи зацікавлені особи будуть вдаватися до спроб його знищення), 

орган, що веде кримінальний процес, вправі прийняти рішення 

про ознайомлення учасника процесу із матеріалами за копіями. 

У  цьому разі метою виготовлення копії є збереження оригіналу 

документа. Якщо копія і за формою і за змістом цілком відпові-

дає оригіналу документа, то факт ознайомлення за копіями жод-

ною мірою не обмежує право на ознайомлення із матеріалами 

кримінального провадження. Надане законом право виписувати 

із справи будь-які відомості може бути реалізоване шляхом під-

готовки і надання точної копії (копій) документа. За необхідності 

матеріали кримінального провадження можуть бути скопійовані 

у повному обсязі. Принаймні, закон не містить обмежень для 

ознайомлення із фактичними даними за копіями. 

Слідча та судова практика мають окремі приклади озна-

йомлення підозрюваного (обвинуваченого) із деякими проце- 

суальними документами за їх копіями. Проте аби виключити 

можливі суперечки про те, чи було обмеження прав учасника 

процесу, підстави та порядок ознайомлення із матеріалами  

провадження за їх копіями мають бути передбачені на законо- 

давчому рівні. 

Назріла необхідність по деяких категоріях справ (переду-

сім, про злочини, повʼязані з організованою злочинністю, про 
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серійні злочини, про злочини, розслідувані групою/бригадою 

слідчих) безпосередньо у слідчих підрозділах вести контрольні 

провадження, у яких повинні міститися копії основних процесу-

альних документів про прийняті у справі рішеннях (і, можливо, 

окремих протоколів слідчих дій, наприклад, протоколу допиту 

підозрюваного). Усі виготовлені для цих цілей копії можуть бути 

використані при втраті матеріалів кримінальних проваджень 

(повністю чи частково). 

Окремі слідчі, зіткнувшись із організованою протидією 

розслідуванню зі сторони відомих злочинних угрупувань (що 

виявляється, зокрема, у знищенні окремих матеріалів криміналь-

них проваджень), вживають заходів до збереження таких матері-

алів. У кримінальних провадженнях деякі слідчі завбачливо 

складають копії документів, втрата яких може бути виключно 

значущою при оцінці обґрунтованості притягнення особи до 

кримінальної відповідальності (визнавальні показання підозрю-

ваного, протоколи одночасного допиту кількох осіб, у показан-

нях яких є суттєві розбіжності), обшуку тощо) та зберігають 

у  себе (у робочому кабінеті або й поза ним). У разі необхідності 

суд може ними скористатися. Така практика щодо окремих справ 

існувала. Копії документів були отримані від слідчого на запит 

суду та долучені до матеріалів кримінального провадження.  

Порядок отримання та використання таких копій не безспірний, 

але судами вони були прийняті як докази. 

У системі заходів попередження умисного знищення мате-

ріалів кримінального провадження не останню роль відіграє ви-

вчення працівниками правоохоронних та правозахисних органів 

особи підозрюваного (обвинуваченого) та інших зацікавлених 

учасників процесу (чи інших осіб). Із цією метою можуть бути 

використані можливості оперативно-розшукових апаратів. 

На підставі наведеного можна зробити такі висновки: 

1. Втрата (у будь-яких формах) матеріалів кримінальних 

проваджень є відносно поширеним явищем, що здійснює суттє-

вий вплив на правові відносини державних органів та осіб 

(і  фізичних, і юридичних) у сфері кримінального судочинства. 

2. Відновлення втрачених матеріалів кримінального про-

вадження є особливим видом кримінального провадження, у ході 
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якого суд на підставі виявлення факту втрати матеріалів кримі-

нального провадження, у якому ним було прийняте завершальне 

рішення по суті спору між сторонами за заявою осіб, права та 

інтереси яких потребують захисту, вчиняє дії, спрямовані на 

повне та точне встановлення відомостей про обставини, які були 

зафіксовані у цих матеріалах, з метою їх відтворення у проце-

суальних документах. 

3. Завданням цього провадження є виявлення факту втрати 

матеріалів та забезпечення повноти та повноти встановлення 

відомостей про обставини, які були зафіксовані у процесуальних 

документах втраченого кримінального провадження. 

4. Ініціаторами процедури відновлення втрачених матеріа-

лів можуть бути тільки учасники судового провадження (а не 

кримінального провадження взагалі) та близькі родичі померло-

го обвинуваченого у випадках, якщо відновлення матеріалів 

є  необхідним для реабілітації померлого. 

5. У КПК не передбачено можливості ініціювати від- 

новлюване провадження самому суду. Враховуючи відсутність 

повноважень у суді, ініціювати процес відновлення втрачених 

матеріалів стає не зрозуміло, як буде розпочате відновлюване 

провадження, якщо суд першої інстанції має направити справу 

до апеляційного (касаційного) суду у звʼязку із прийняттям ним 

апеляційної (касаційної) скарги на рішення суду, а згодом 

зʼясується, що матеріали цього провадження були втрачені  

(частково чи повністю). Вочевидь, виходячи зі змісту ст. 525 

КПК суд має «дочекатися», доки до нього із відповідною заявою 

(про відновлення втрачених матеріалів провадження) звернеться 

хтось із учасників процесу. 

6. Заява про відновлення матеріалів може подаватися тіль-

ки до суду, який ухвалив вирок (чи виніс ухвалу, якою закрива-

ється провадження у справі), матеріали якої відновлюються. 

Проте, якщо місцевий суд знаходиться на тимчасово окупованій 

території України або в районі проведення антитерористичної 

операції, то відновлення втраченої справи здійснюється судом 

за  територіальною підсудністю судових справ, визначеною згід-

но зі ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 
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громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 

України» або ст. 2 Закону «Про здійснення правосуддя та кримі-

нального провадження у звʼязку з проведенням антитерористич-

ної операції». 

7. Суттєвим недоліком законодавчого регулювання відно-

влення втрачених матеріалів є те, що не передбачено можливість 

оскарження до апеляційного суду ухвал про залишення заяви про 

відновлення втрачених матеріалів без руху; повернення такої 

заяви заявнику, відмову у відкритті відновлюваного проваджен-

ня, залишення заяви без розгляду, закриття розгляду заяви про 

відновлення матеріалів втраченого провадження. 

8. Наявність вироку (або ухвали, якою закрито проваджен-

ня) у втраченому провадженні виключає будь-яку діяльність по 

додатковому збиранню фактичних даних про обставини, що під-

лягають доказуванню. Відтворення у такому разі можливе лише 

шляхом відтворення матеріалів провадження у попередньому 

обсязі. 

9. Порядок провадження у кримінальних справах не міс-

тить норм, що б дозволяли попереджати умисне знищення заці-

кавленими особами кримінальних процесуальних документів. 

Процедура ознайомлення учасників процесу із матеріалами 

справи містить у собі потенційну небезпеку їх втрати. У цій час-

тині кримінальний процес є надто відкритим та беззахисним від 

зловживань та протидії розслідуванню. 

 

 

Контрольні запитання 

 
1. У чому суть провадження із відновлення втрачених ма-

теріалів кримінального провадження? 

2. У чому виявляється необхідність захисту прав та інте-

ресів учасників судового провадження у цьому провадженні? 

У  чому полягає інтерес реабілітації при здійсненні провадження 

із відновлення втрачених матеріалів? 

3. Якими є завдання провадження із відновлення втраче-

них матеріалів? 
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4. Якими є умови здійснення провадження про віднов-

лення втрачених матеріалів? 

5. Що потрібно розуміти під «матеріалами провадження»? 

6. Чи впливає на відкриття провадження із відновлення 

втрачених матеріалів причина їх втрати? 

7. Чи можливе здійснення провадження із відновлення 

втрачених матеріалів, якщо воно завершено винесенням ухвали 

про закриття провадження (або ухвали застосування чи відмову 

у застосуванні примусових заходів медичного чи виховного ха-

рактеру? 

8. Хто та до якого суду може звернутись із заявою про ві-

дновлення втрачених матеріалів кримінального провадження? 

Чи вправі звернутись із заявою про відновлення втрачених мате-

ріалів особи, які не були учасниками судового провадження? 

9. Якими є вимоги щодо змісту заяви про відновлення 

втрачених матеріалів? Які документи до неї додаються? 

10. Яким є правовий наслідок недотримання вимог щодо 

змісту заяви про відновлення втрачених матеріалів?  

11. Якими є можливі рішення суду за результатами ви-

вчення отриманої заяви про відновлення матеріалів криміналь-

ного провадження? 

12. Як має діяти суд у разі непідсудної йому заяви про від-

новлення втрачених матеріалів? 

13. Якими повинні бути дії суду в процесі підготовки заяви 

про відновлення втрачених матеріалів до її розгляду? 

14. За чиєю участю відбувається розгляд за заявою про ві-

дновлення втрачених матеріалів?  

15. Яким є порядок судового розгляду про відновлення 

втрачених матеріалів? 

16. Хто підлягає допиту в судовому розгляді про віднов-

лення втрачених матеріалів? Якими є особливості предмета по-

казань судді, допитаного у судовому розгляді про відновлення 

втрачених матеріалів? 

17. Які рішення можуть бути прийняті судом за результа-

тами розгляду провадження про відновлення втрачених матеріа-

лів кримінального провадження? 



- 520 - 

18. Чи вправі суд із власної ініціативи вирішувати питання 

про збільшення (або ж, навпаки, зменшення) обсягу матеріалів 

провадження, що підлягають відновленню? 

19. Чи підлягає оскарженню рішення суду за результатами 

розгляду провадження про відновлення втрачених матеріалів? 
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Тема 28 

 

МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ДОПОМОГА  

В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
 

 
28.1. Поняття, форми, принципи та суб' єкти здійснення  

міжнародного співробітництва у кримінальному прова-
дженні 

28.2. Процесуальний порядок надання міжнародної правової 
допомоги під час проведення процесуальних дій 

28.3. Сутність видачі (екстрадиції) особи, яка вчинила  
 злочин 

28.4. Кримінальне провадження у порядку перейняття 
28.5. Визнання та виконання вироків іноземних судів та пере-

дання засуджених осіб 
 

 
28.1. Поняття, форми, принципи 

та субʼєкти здійснення 
міжнародного співробітництва 

у кримінальному провадженні 

 
 

Закінчення двадцятого століття та початок нового тисячо-

ліття помічені розширенням економічної інтеграції держав,  

спільних дій по захисту навколишнього середовища, розвитку 

телекомунікацій, науки та технологій, з одночасним ростом пот-

реб у протидії на міжнародному рівні торгівлі наркотиками 

та  зброєю, корупції, тероризму та організованої злочинності. 
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Ці  фактори посилили взаємозвʼязок між країнами та створили 

передумови для політичної діяльності у боротьбі зі злочин- 

ністю. Вони ж ставлять перед сучасним світовим співтоварист-

вом нові проблеми, викликані ростом транснаціональних форм 

злочинності. 

Останні десятиліття органи досудового розслідування та 

суди України в широких масштабах здійснюють міжнародне 

співробітництво при розслідуванні кримінальних проваджень. 

Помітним кроком на шляху правового регулювання цієї діяльно-

сті стало прийняття та введення в дію КПК України 2012 р., що 

містить норми, які регламентують міжнародне співробітництво 

у  сфері кримінального судочинства. 

Світовим співтовариством прийняті та розроблені до- 

кументи, приєднання до яких вимагає глибокого осмислення 

їх  основних положень та механізмів реалізації у національному 

кримінальному процесуальному законодавстві. Серед них слід 

назвати, передусім, Статут ООН, Загальну декларацію прав лю-

дини 1948 р., Європейську конвенцію про захист прав і основних 

свобод 1950 р., Віденську конвенцію 1969 р. про право міжнаро-

дних договорів (вступила в дію у 1980 р)., типові договори про 

взаємодопомогу в галузі кримінального правосуддя, про перей-

няття кримінального провадження та видачу, що були прийняті 

Генеральною Асамблеєю ООН (1990), Конвенцію ООН 2000 р. 

проти транснаціональної злочинності, а також інші міжнародні 

акти ООН та інших міжнародних організацій. 

Норми цих міжнародно-правових документів містять при-

писи, спрямовані на врегулювання і традиційних, і нових напря-

мів міжнародного співробітництва у сфері кримінального проце-

су: а) по розшуку, арешту та конфіскації отриманих злочинним 

шляхом грошей та майна, а також доходів від злочинної діяльно-

сті; б) розслідуванню компʼютерних злочинів; в) використанню 

відеоконференцзвʼязку при наданні взаємної правової допомоги 

у кримінальних провадженнях. 

Основна мета договорів (конвенцій) про видачу, взаємну 

правову допомогу у кримінальних справах та з інших питань 

міжнародного співробітництва полягає у тому, аби створити 
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правові можливості співробітництва компетентних органів  

різних держав з метою ефективного здійснення кримінального 

правосуддя. 

У КПК України у Розділі ІХ «Міжнародне співробітництво 

під час кримінального провадження», зʼясовано окремі положен-

ня, що стосуються загальних засад міжнародного співробітницт-

ва, міжнародної правової допомоги при проведенні процесуаль-

них дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення 

(екстрадиція), кримінального провадження у порядку перейнят-

тя, визнання та виконання вироків іноземних судів та передання 

засуджених осіб. 

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробіт- 
ництво – це діяльність уповноважених органів під час криміна-

льного провадження, що полягає у вжитті необхідних заходів із 

метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручен-

ня документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі 

осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової пе-

редачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі 

засуджених осіб та виконання вироків.  

Однією із форм міжнародної взаємодії між державами по 

боротьбі зі злочинністю є співробітництво у сфері судочинства 

по кримінальним правопорушенням різних видів. Така форма 

співпраці має назву міжнародної правової допомоги. 

Міжнародна правова допомога є офіційною діяльністю 

державних органів, що здійснюється на підставі міжнародних 

договорів. Договори про правову допомогу забезпечують най-

більш повне здійснення національної юрисдикції й уникнення 

конфлікту юрисдикцій – саме з цією метою держави їх уклада-

ють. З появою міжнародних судових органів міжнародні догово-

ри можуть передбачати можливість надання правової допомоги 

для здійснення міжнародної кримінальної юрисдикції. 

Що стосується співвідношення понять «співробітництво 

у  сфері боротьби зі злочинністю» та «правова допомога у кри-

мінальних справах», то головна відмінність між допомогою 

та  співробітництвом полягає у характері дій, що здійснюються 

у  разі надання допомоги або здійснення співробітництва  
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у кримінальних провадженнях. Правова допомога передбачає 

виконання окремих дій, покликаних сприяти вирішенню певних 

питань, повʼязаних із розслідуванням, судовим розглядом та 

виконанням покарання в окремих кримінальних провадженнях. 

Співробітництво ж означає цілеспрямовану постійну, спільну 

та  узгоджену, широку за масштабами й різну за формами та 

напрямами діяльність компетентних правоохоронних органів, 

яка стосується загальних інтересів держав, що співпрацюють, та 

спрямована на досягнення єдиних цілей у боротьбі зі злочинністю.  

Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю 

є  урегульованою нормами міжнародного та внутрішньодержав-

ного права узгоджена діяльність різних країн по захисту інте-

ресів особи, суспільства й держави від міжнародних та трансна-

ціональних злочинів, а також по прийняттю обумовлених націо-

нальним кримінальним законодавством субʼєктами цієї діяльно-

сті заходів, спрямованих на забезпечення національного кримі-

нального процесу та відправлення правосуддя їхніми судами 

у  справах про злочини, які посягають на внутрішньодержавний 

порядок. 

Правова допомога у кримінальних провадженнях є одним 

із напрямів міжнародного співробітництва у галузі боротьби зі 

злочинністю. Таке міжнародне співробітництво, включає також 

низку інших заходів організаційно-правового, пошукового та 

інформаційного характеру, що спрямовані на досягнення за-

вдань, які стоять перед правоохоронними органами. Здійснення 

цих дій у межах міжнародного співробітництва можливе не тіль-

ки у звʼязку із розпочатим кримінальним провадженням, але і з 

метою перевірки заяв та повідомлень про вчинені (чи такі, що 

готуються) кримінальні правопорушення, з метою використання 

одержаної інформації для вирішенні питання про початок кримі-

нального провадження. 

До того ж співробітництво у цій сфері охоплює практичні 

заходи, що спрямовані на удосконалення правової діяльності 

у  цій галузі. До них слід віднести, зокрема: а) обмін інформа- 

цією про можливості та умови надання правової допомоги; 

б) вивчення досвіду інших держав у боротьбі з окремими видами 
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злочинів (зокрема, й тими, що мають ознаки транснаціонального 

характеру); в) впровадження такого досвіду у практику вітчизня-

них правоохоронних органів; г) підвищення кваліфікації праців-

ників суду та правоохоронних органів; ґ) заходи організаційного 

характеру, а саме: заснування спеціалізованих інформаційних 

банків про структуру злочинної діяльності, фізичних та юридич-

них осіб, контрольованих злочинними групами, членів й лідерів 

організованих злочинних груп, сфери та способи легалізації до-

ходів, отриманих унаслідок злочинної діяльності тощо); д) ство-

рення спеціальних підрозділів правоохоронних органів, голов-

ним напрямом діяльності яких є міжнародне співробітництво 

у  цій сфері. 

Прикладом може бути створення в Україні Національного 

центрального бюро Інтерполу, можливості якого використову-

ються українськими правоохоронними органами для співробіт-

ництва із Генеральним Секретаріатом Інтерполу та правоохо-

ронними органами закордонних держав при здійсненні діяльнос-

ті, повʼязаної із попередженням, розкриттям та розслідуванням 

злочинів транснаціонального характеру чи таких, що виходять за 

межі України. 

Найповніший перелік форм співробітництва наведено 

в  Угоді про співробітництво держав-учасниць СНД у боротьбі 

зі  злочинністю від 25.11.1998 р.: а) виконання запитів про про-

ведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій; б) роз-

шук осіб, котрі ухиляються від кримінального переслідування 

або відбування покарання; в) розшук та повернення у встановле-

ному порядку викрадених предметів, що мають номери або спе-

цифічні риси (зокрема, автотранспорту й вогнепальної зброї, 

а  також номерних цінних паперів і паспортів/посвідчень особи); 

г) обмін інформацією про злочини, що готуються (або уже вчи-

нені), а також причетних до них фізичних або юридичних осіб; 

д) обмін інформацією про нові види наркотичних й психотроп-

них засобів, а також про нові методи їх дослідження та ідентифі-

кації; е) обмін інформацією про юридичних осіб та обʼєкти влас-

ності, що використовуються для легалізації доходів від злочин-

ної діяльності; є) обмін досвідом роботи (зокрема, проведення 
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стажувань, консультацій, семінарів, навчальних курсів), та інфор-

мацією про нові засоби вчинення злочинів і досвідом їх розслі-

дування; ж) обмін законодавчими та іншими нормативно-

правовими актами сторін, сприяння у придбанні навчальної та 

методичної літератури; з) проведення спільних наукових дослі-

джень із проблем, що становлять спільний інтерес; і) обмін на 

взаємовигідній основі науково-технічною інформацією; ї) пого-

дження дій щодо попередження злочинів та діяльності осіб, котрі 

вчинили злочини (або готуються до їх вчинення) (ст. 3). 

Отож, можна виділити такі напрями міжнародного співро-

бітництва у сфері боротьби зі злочинністю: 

1) запобігання злочинам та припинення злочинів, стосовно 

боротьби з якими укладено міжнародні угоди; 

2) надання правової допомоги у кримінальних справах; 

3) визнання та виконання рішень іноземних органів у кри-

мінальних справах (зокрема, передача осіб, засуджених до поз-

бавлення волі, для відбування покарання у держави їхнього гро-

мадянства або постійного місця проживання, передача органам 

іншої держави нагляду за умовно засудженими або умовно зві-

льненими правопорушниками, передача кримінального переслі-

дування іншій державі чи міжнародному органу); 

4) регламентація питань кримінальної юрисдикції та захи-

сту прав людини у сфері кримінального правосуддя; 

5) спільне вивчення проблем боротьби із злочинністю та 

обмін досвідом щодо їх вирішення; 

6) надання матеріально-технічної, консультативної, освіт-

ньої допомоги (як-от, підготовка кадрів, надання експертних 

послуг, постачання спеціальної техніки та засобів тощо); 

7) обмін інформацією (наприклад, оперативною, про нор-

мативно-правове регулювання); 

8) створення міждержавних програм у сфері боротьби 

зі  злочинністю (така практика держав-учасниць СНД склалася 

в  останні роки). 

Так, ототожнення понять «правова допомога у криміналь-

них справах» та «міжнародне співробітництво в сфері боротьби 

зі злочинністю» є неправильним. Адже вони не збігаються і за 
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обсягом та змістом вчинених дій, й за характером й цілями здій-

снюваної діяльності. 

Організацію по наданню міжнародної допомоги здійсню-

ють компетентні органи суверенних держав. До уповноважених 
(центральних) органів в Україні, відповідно до ст. 545 КПК 

України, належать: Генеральна прокуратура України, Націо- 

нальне антикорупційне бюро України та Міністерство юстиції 

України. 

Генеральна прокуратура України є центральним органом 

у  сфері міжнародного співробітництва стосовно питань, які ви-

никають під час досудового розслідування (окрім досудового 

розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до під-

слідності Національного антикорупційного бюро України – яке 

у  таких випадках здійснює функції центрального органу Украї-

ни) та Міністерство юстиції України (стосовно питань, які вини-

кають під час судового розгляду або виконання судових рішень 

у  кримінальному провадженні) у складі яких діють спеціальні 

підрозділи з питань міжнародного співробітництва. 

Допоміжну функцію у відносинах із питань провадження 

у  кримінальних справах можуть виконувати Міністерство  

закордонних справ України, консульські та дипломатичні  

представництва. 

З огляду на те, що у процесу міжнародного співробітницт-

ва між державами можуть виникати суперечності, їх вирішення 

можливе за допомогою арбітражу (передбаченого, до прикладу, 

ст. 10 Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом від 

27.01.1977 р.) 

Учасниками міжнародного співробітництва у криміналь-

ному судочинстві виступають учасники кримінальної процесуа-

льної діяльності, зокрема процесуальні органи (слідчі, прокурор, 

суд), котрі здійснюють кримінальне провадження або мають 

кримінально-процесуальну компетенцію, так звані «компетентні 

органи», котрі виконують відповідні міжнародні доручення. 

Перелік адміністративних та процесуальних органів, котрі 

уповноважені виконувати міжнародні доручення, може вста- 

новлюватися законами про ратифікацію договорів про правову 
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допомогу. Звʼязок між центральними і компетентними органами 

однієї держави відбувається через т. зв. «територіальні органи» 

(прокуратури, управління юстиції, управління МВС України 

в  областях) та центральні апарати правоохоронних відомств 

(МВС України, ДПА України, СБУ) відповідно до визначеної 

у  державі системи організації міжнародного співробітництва 

під  час кримінального провадження. 

Допоміжну функцію у відносинах із питань провадження 

у  кримінальних справах можуть виконувати Міністерство  

закордонних справ України, консульські та дипломатичні  

представництва.  

З метою підтримки органів юстиції може використовува-

тися допомога національних центральних бюро (НЦБ) Інтерпо-

лу. Зазначені бюро Інтерполу є такими, що повʼязують Інтерпол 

з поліціями держав – членів Інтерполу.  

Правову базу міжнародної співпраці у сфері судочинства 

по кримінальним правопорушенням становлять Конституція 

України, загальновизнані засади та норми міжнародного права та 

міжнародні договори України, Кримінальний кодекс України, 

Кримінальний процесуальний кодекс України, Закони України 

«Про прокуратуру України», «Про міжнародні договори Украї-

ни», щодо ратифікації міжнародних договорів України про  

правову допомогу по кримінальним правопорушенням, які вста-

новлюють загальні й спеціальні правила, з урахуванням яких 

повинна реалізовуватися міжнародна взаємодія по кримінальним 

правопорушенням різноманітних видів. 

Міжнародне співробітництво під час кримінального про-

вадження може будуватися тільки на діючих у міжнародному 

праві та у національних правових системах положеннях. Зараз є 

така система правових актів, що діють в Україні та регулюють 

питання, повʼязані із взаємодією держав у галузі кримінальної 

юстиції:  

1) багатосторонні міжнародні договори з питань прав лю-

дини (що встановлюють міжнародні стандарти прав людини при 

здійсненні кримінального судочинства), зокрема Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.; 
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2) спеціальні багатосторонні міжнародні договори із пи-

тань боротьби з окремими видами правопорушень та злочинів, 

у  яких питанням взаємодії держав у наданні допомоги при  

розслідуванні цих злочинів присвячені окремі частини договорів 

(наприклад, ст.ст. 4–9 Конвенції ООН про боротьбу проти  

незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 

від 19.12.1988 р.; ст.ст. 6–8, 11–12 Конвенції про боротьбу  

з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної 

авіації, від 23.09.1971 р.); 

3) багатосторонні міжнародні договори з питань правової 

допомоги (наприклад, Конвенція про правову допомогу і правові 

відносини в цивільних, сімейних і кримінальних справах); 

4) спеціальні багатосторонні міжнародні договори із пи-

тань кримінального провадження (що регламентують окремі 

форми міжнародного співробітництва під час кримінального 

провадження) – Європейські конвенції про видачу правопоруш-

ників 1957 р.; про взаємну допомогу в кримінальних справах 

1959 р.; про передачу провадження в кримінальних справах 

1972  р.; Конвенція ООН про відмивання, пошук, арешт і конфіс-

кацію доходів, отриманих злочинним шляхом, 1990 р. та додат-

кові протоколи до них;  

5) двосторонні договори України про правову допо- 

могу і  правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних 

справах; 

6) двосторонні договори колишнього СРСР про правову 

допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і криміна-

льних справах, у яких, згідно з Законом України від 12.09.1991 р. 

«Про правонаступництво України» (ст. 7), Віденської конвенції 

про правонаступництво держав щодо договорів від 23.08.1978 р., 

з нотами України, направленими посольствам іноземних держав, 

Україна є правонаступницею та на її території застосовуються 

положення цих міжнародних угод СРСР; 

7) консульські конвенції та угоди, які регламентують 

окремі питання взаємодії держав у галузі кримінального судо-

чинства (що передбачають можливість проведення процесуаль-

них дій за кордоном консульськими працівниками за дорученням 

слідчих та судових органів України). 
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За загальним правилом правовою підставою для міжнаро-

дного співробітництва є міжнародні договори України, згода на 

обовʼязковість яких надана Верховною Радою України. Але від-

сутність міжнародного договору не унеможливлює отримання 

й  надання міжнародної правової допомоги шляхом направлення 

відповідних запитів. Запити, зокрема, можуть стосуватися вру-

чення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі 

осіб, котрі вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової 

передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, пере-

дачі засуджених осіб й виконання вироків, арешт, пошук і конфі-

скація доходів, отриманих злочинним шляхом. 

Відповідно до ст. 2 Європейської конвенції про взаємну 

допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 р. у допо-

мозі може бути відмовлено: а) якщо прохання про надання до-

помоги стосується правопорушення, яке, на думку запитуваної 

сторони, є політичним правопорушенням, правопорушенням, 

повʼязаним з політичним правопорушенням, або податковим 

правопорушенням; б) якщо запитувана сторона вважає, що задо-

волення прохання може зашкодити суверенітету, безпеці, гро-

мадському порядку або іншим суттєвим інтересам її країни. 

Міжнародна правова допомога або інше міжнародне спів-

робітництво під час кримінального провадження здійснюється на 

засадах взаємності, що означає: а) надання гарантій запитуваній 

стороні розглянути у майбутньому її запит про надання такого 

ж  виду міжнародної правової допомоги при направленні запиту 

уповноваженим (центральним) органом України; б) розгляд за-

питу іноземної держави відбувається тільки за наявності письмо-

вої гарантії запитуючої сторони прийняти і розглянути в майбу-

тньому запит України (ст. 544 КПК України). 

Слід зазначити, що у кримінальному процесуальному за-

конодавстві України не розкрито зміст основних принципів, на 
основі яких має здійснюватися міжнародне співробітництво. 

Водночас, основними групами принципів, на базі яких 

здійснюється взаємодія договірних сторін у сфері криміналь- 

ного судочинства є такі: 1) загальні принципи міжнародного 

права щодо співробітництва держав у всіх сферах; 2) спеціальні 
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принципи міжнародного співробітництва держав у сфері кримі-

нального судочинства; 3) спеціальні принципи надання взаєм-

ної  міжнародної правової допомоги у кримінальних справах; 

4)  принципи внутрішнього (національного) законодавства дого-

вірних сторін (кримінального, кримінального процесуального, 

конституційного права тощо). 

Загальні принципи міжнародного права щодо співробітни-
цтва держав закріплені у найважливіших міжнародно-правових 

актах, як-от: а) Статуті ООН; б) Декларації про принципи міжна-

родного права, що стосуються дружніх відносин і співробітницт-

ва між державами відповідно до Статуту ООН; в) Загальній де-

кларації прав людини; г) Декларації принципів, якими держави-

учасниці будуть керуватися у взаємних відносинах, що міститься 

у Заключному акті Наради з безпеки та співробітництва в Євро-

пі; д) Віденській конвенції про право міжнародних договорів; 

е)  Міжнародному пакті про громадянські і політичні права; 

є)  Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні 

права. 

У цих нормативних актах закріплені такі принципи: 1) су-

веренна рівноправність держав і повага до прав, притаманних 

суверенітету; 2) незастосування у міжнародних відносинах сили 

або погрози застосування сили; 3) невтручання у справи, які 

належать до внутрішньої компетенції держави; 4) вирішення 

міжнародних суперечок мирними засобами; 5) міжнародне спів-

робітництво між державами; 6) добросовісне та сумлінне вико-

нання зобовʼязань у міжнародному праві; 7) рівноправність та 

самовизначення народів; 8) повага до прав людини та її основних 

свобод; 9) територіальна цілісність держав, недоторканність та 

непорушність кордонів. 

Серед спеціальних принципів міжнародного співробітницт-

ва можна виділити такі: 

1. Взаємність та добровільність співробітництва. Взаєм-

ність у відносинах держав при здійсненні міжнародного співро-

бітництва у сфері кримінального судочинства має виявлятися у 

двосторонньому й сумлінному виконанні ними взятих на себе 

зобовʼязань у межах, передбачених міжнародними договорами 
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про співпрацю. Причому взаємність існує не тільки при співро- 

бітництві на основі договору, але й за умови його відсутності. 

Так, до прикладу, згідно з ч. 1 ст. 544 КПК України за відсутнос-

ті міжнародного договору міжнародна правова допомога чи  

інше співробітництво може бути надано на підставі запиту іншої 

держави чи запитано на засадах взаємності. Добровільність же 

виявляється, передусім, під час підписання державою відповід-

ного договору при його укладанні (або приєднанні до наявного). 

2. Повага і дотримання суверенітету держав, що спів-
працюють у кримінальних справах. Зміст цього принципу поля-

гає у тому, що кожна держава-учасниця міжнародного співробі-

тництва у міжнародних відносинах повинна уникати силового 

варіанту вирішення будь-якого питання, зокрема, й застосування 

сили проти територіальної цілісності, політичної незалежності 

іншої держави або з метою розширення своєї компетенції на 

територію інших держав-учасниць міжнародної співпраці під час 

кримінального провадження.  

3. Зумовленість нормами міжнародного договору порядку, 
меж і форм міжнародного співробітництва. Суть цього прин-

ципу зводиться до того, що співробітництво здійснюється тільки 

у тих напрямах, порядку та формах, що визначені міжнародним 

договором, а за його відсутності національним правовим актом, 

що регламентує діяльність державних органів України в сфері 

міжнародного співробітництва під час кримінального прова-

дження. Можливість реалізації цього принципу забезпечується за 

допомогою наявності такої ознаки міжнародних-правових актів, 

як їхня обовʼязковість для держав-учасниць певного договору 

(що передбачено у ч. 1 ст. 9 Конституції України та у ст. 19 За-

кону України «Про міжнародні договори України»). 

4. Реалізація умов договору про міжнародне співробітни-
цтво шляхом застосування національного законодавства. Зага-

лом при виконанні запитів про міжнародну правову допомогу є 

застосування законодавства запитуваної держави, що і визначає 

обсяг надання такої допомоги у кримінальних провадженнях. За 

допомогою норм міжнародного кримінального процесуального 

права формуються тільки загальні принципи взаємодії держав 
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під час надання правової допомоги. Виконання ж конкретного 

доручення має здійснюватися відповідно до вимог національного 

процесуального законодавства та з обовʼязковим урахуванням 

застережень, зробленими ВРУ при ратифікації відповідного між-

народно-правового документа. 

5. Обмеження дії і застосування міжнародного договору 
територіями держав-учасниць міжнародного співробітництва. 
Цей принцип, зазвичай, хоч і не викладається прямо у положен-

нях самого договору, але випливає із природи договірних зо-

бовʼязань держави, що виникають безпосередньо за ратифікаці-

єю договору. Так, договір, укладений між субʼєктами міжнарод-

но-правових відносин, породжує правові наслідки та є 

обовʼязковим тільки для держав-учасниць. Укладаючи договір 

про співробітництво у сфері кримінального судочинства (або, 

зокрема, про надання правової допомоги у кримінальних спра-

вах), держави беруть тим самим на себе зобовʼязання надавати 

одна одній правову допомогу або співпрацювати у визначеному 

напрямі у тому обсязі, який окреслено у договорі. 

6. Поступка частиною суверенітету державами-учасни- 
цями міжнародного договору. Тільки сама держава може давати 

правову оцінку фактам, які трапилися на її території та встанов-

лювати за них санкції. Але, звертаючись із запитом про правову 

допомогу, держава змушена поступатися частиною свого суве-

ренного права розслідувати злочини, що зазіхають на її інтереси, 

а також карати винуватих осіб. Кожен договір про надання пра-

вової допомоги у кримінальних справах обовʼязково містить 

норму, яка регулює порядок виконання запитів про надання такої 

допомоги. Така норма, зазвичай, складається із двох частин: 

перша встановлює загальне правило виконання, зокрема, що при 

виконанні запитів застосовується законодавство держави вико-

нання, а друга – становить собою виняток щодо можливості за-

стосування норм процесуального права держави, що запитує 

допомогу в разі, якщо вона порушила про це питання. Запитуюча 

сторона може просити про застосування її кримінального проце-

суального закону при виконанні її доручення про провадження 

процесуально-слідчих дій, за умови, що процесуальні норми цієї 
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країни не суперечать кримінальному процесуальному закону 

запитуваної держави. Більшість укладених Україною договорів 

з  іншими державами містять норму, що допускає застосування 

під час виконання запиту про надання правової допомоги норми 

процесуального права запитуючої держави тільки за умови, 

що  остання виказала таке прохання й це не суперечить законо-

давству України. Водночас, застосування, по-можливості, зако-

нодавства України при проведенні процесуальних заходів у кон-

тексті виконання запитів нашої країни за її кордонами є пріори-

тетним для національних судових і правоохоронних органів 

(адже воно повʼязане з наступною оцінкою доказу, отриманого 

за кордоном). 

7. Відповідність прохання про надання міжнародної пра-
вової допомоги принципам та нормам законодавства держави-
виконавця. Норми міжнародних договорів, що регулюють поря-

док співробітництва держав у сфері кримінального судочинства, 

загалом, та надання правової допомоги у кримінальних справах, 

зокрема, реалізуються у ході діяльності державних органів Укра-

їни, яка регулюється національним законодавством. А тому кло-

потання іноземного органу не може стосуватися вчинення дій, 

що заборонені або суперечать законодавству нашої держави, 

зокрема, таким його принципам, як: законність, невидача влас-

них громадян, недоторканність особи, гласність тощо. 

8. Взаємне визнання юридичної сили судово-слідчих та ін-
ших офіційних документів державами-учасницями міжнародно-
го договору. Зміст цього принципу полягає у тому, що офіційні 

документи, якщо вони отримані, складені або засвідчені уповно-

важеними іноземними судовими чи правоохоронними органами 

(або визначеною офіційною особою), не потребують легалізації 

для використання на території України. Окрім того, документ, 

отриманий у порядку міжнародної допомоги, має на території 

України таку ж юридичну силу (зокрема й доказову), як і офіцій-

ний документ українських органів та не потребує дублювання. 

Віднедавна і за кордоном, і в Україні приділяється значна 

увага різним аспектам міжнародного співробітництва у звʼязку 

з  розслідуванням та вирішенням кримінальних проваджень про 



- 537 - 

злочини (особливо транснаціонального характеру), створення та 

вдосконалення механізмів його правового регулювання і на вну-

трішньодержавному, і на міждержавних рівнях. Складність 

практичної діяльності у цій сфері, а також законодавчої роботи 

зумовлена відмінностями правових систем держав, які співпра-

цюють, культурних традицій та наявності іноді протилежних 

політичних інтересів. 

Підсумовуючи наведене, можна стверджувати, що: 

1) міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю 

є  урегульованою нормами міжнародного та внутрішньодержав-

ного права узгоджена діяльність різних країн по захисту інте-

ресів особи, суспільства й держави від міжнародних та транс- 

національних злочинів, а також по прийняттю обумовлених  

національним кримінальним законодавством субʼєктами цієї 

діяльності заходів, спрямованих на забезпечення національного 

кримінального процесу та відправлення правосуддя їхніми  

судами у справах про злочини, що посягають на внутрішньодер-

жавний порядок; 

2) одним із напрямків міжнародного співробітництва у га-

лузі боротьби зі злочинністю є правова допомога у кримінальних 

провадженнях; 

3) організацію по наданню міжнародної допомоги здійс-

нюють компетентні органи суверенних держав. До уповноваже-

них (центральних) органів в Україні належать: Генеральна про-

куратура України, Національне антикорупційне бюро України та 

Міністерство юстиції України; 

4) міжнародне співробітництво під час кримінального 

провадження може будуватися тільки на діючих у міжнародному 

праві та у національних правових системах положеннях; 

5) існує така система правових актів, що діють в Україні та 

регулюють питання, повʼязані зі взаємодією держав у галузі 

кримінальної юстиції: а) багатосторонні міжнародні договори з 

питань прав людини; б) спеціальні багатосторонні міжнародні 

договори із питань боротьби з окремими видами правопорушень 

та злочинів; в) багатосторонні міжнародні договори з питань 

правової допомоги; г) спеціальні багатосторонні міжнародні 
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договори із питань кримінального провадження; д) двосторонні 

договори України про правову допомогу і правові відносини 

у  цивільних, сімейних і кримінальних справах; е) двосторонні 

договори колишнього СРСР про правову допомогу і правові 

відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах; є) кон-

сульські конвенції та угоди, які регламентують окремі питання 

взаємодії держав у галузі кримінального судочинства; 

6) за загальним правилом правовою підставою для міжна-

родного співробітництва є міжнародні договори України, згода 

на обовʼязковість яких надана Верховною Радою України; вод-

ночас відсутність міжнародного договору не унеможливлює 

отримання й надання міжнародної правової допомоги шляхом 

направлення відповідних запитів; 

7) основними групами принципів, на базі яких здійснюєть-

ся взаємодія договірних сторін у сфері кримінального судочинс-

тва є: а) загальні принципи міжнародного права щодо співробіт-

ництва держав у всіх сферах; б) спеціальні принципи міжнарод-

ного співробітництва держав у сфері кримінального судочинст-

ва; в) спеціальні принципи надання взаємної міжнародної право-

вої допомоги у кримінальних справах; г) принципи внутрішнього 

(національного) законодавства договірних сторін; 

8) до загальних принципів міжнародного права щодо спів-

робітництва держав належать: а) суверенна рівноправність дер-

жав і повага до прав, притаманних суверенітету; б) незастосу-

вання у міжнародних відносинах сили або погрози застосування 

сили; в) невтручання у справи, які належать до внутрішньої ком-

петенції держави; г) вирішення міжнародних суперечок мирними 

засобами; д) міжнародне співробітництво між державами; 

е)  добросовісне та сумлінне виконання зобовʼязань у міжнарод-

ному праві; є) рівноправність та самовизначення народів; 

ж)  повага до прав людини та її основних свобод; з) територіаль-

на цілісність держав, недоторканність та непорушність кордонів. 

9) до спеціальних принципів міжнародного співробітницт-

ва можна віднести: а) взаємність та добровільність співробітниц-

тва; б) повагу і дотримання суверенітету держав, що співпрацю-

ють у кримінальних справах; в) зумовленість нормами міжна- 
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родного договору порядку, меж і форм міжнародного співробіт-

ництва; г) реалізацію умов договору про міжнародне співро- 

бітництво шляхом застосування національного законодавства; 

д)  обмеження дії і застосування міжнародного договору терито-

ріями держав-учасниць міжнародного співробітництва; е) поступ-

ку частиною суверенітету державами-учасницями міжнародного 

договору; є) відповідність прохання про надання міжнародної 

правової допомоги принципам та нормам законодавства держа-

ви-виконавця; ж) взаємне визнання юридичної сили судово-

слідчих та інших офіційних документів державами-учасницями 

міжнародного договору. 

 
 

28.2. Процесуальний порядок 
надання міжнародної правової допомоги 

під час проведення процесуальних дій 

 

 
Якщо під час кримінального провадження виникла необ-

хідність у проведенні на території іншої держави огляду, виїмки, 

допиту або інших процесуальних дій, передбачених КПК, то 

слідчий, прокурор або суд України, в провадженні якого знахо-

дяться матеріали, надсилає на імʼя уповноваженого (центрально-

го) органу України запит про необхідність у здійсненні міжнаро-

дної допомоги. 

У міжнародних договорах про правову допомогу запит про 

правову допомогу називається дорученням, вимогою або про-

ханням. 

Алгоритм дій щодо оформлення запиту про міжнарод-

но-правову допомогу. Оформлення запиту про міжнародно-

правову допомогу судом, прокурором або слідчим із погоджен-

ням із прокурором на направлення його до уповноваженого 

(центрального) органу України. Розгляд запиту уповноваженим 

(центральним) органом України на предмет обґрунтованості та 

відповідності вимогам законів та міжнародних договорів України. 



- 540 - 

Уповноважений (центральний) орган України протягом 

десяти днів надсилає:  

− запит уповноваженому (центральному) органу запиту-

ваної сторони безпосередньо або дипломатичним шляхом; 

− усі матеріали повертаються відповідному органу Укра-

їни (автору запиту) з викладом недоліків (для їх усунення). 

Отже, у разі якщо, уповноважений (центральний) орган 

України вважатиме обґрунтованим запит слідчого, прокурора 

або суду, він приймає рішення про направлення запиту 

іноземній  державі. Так, протягом десяти днів уповноважений 

(центральний) орган України надсилає запит уповноваженому 

(центральному) органу запитуваної (яку запитують) сторони 

безпосередньо або дипломатичним шляхом. 

Запит про правову допомогу надсилається іноземній дер-

жаві на підставі міжнародного договору України, а в разі, якщо 

Україна не є субʼєктом договірних відносин з певною іноземною 

державою, то на підставі принципу взаємності (ч. 3 ст. 544 КПК 

від 13 квітня 2012 р.). 

Цей принцип означає, що уповноважений (централь-

ний)  орган України, направляючи до такої держави запит, пись-

мово гарантує запитуваній стороні розглянути в майбутньому її 

запит про надання такого самого виду міжнародної правової 

допомоги. 

Своєю чергою, уповноважений (центральний) орган  

України розглядає запит іноземної держави лише за наявності 

письмової гарантії запитуючої сторони прийняти і розглянути 

в  майбутньому запит України на засадах взаємності. 

За відсутності міжнародного договору з відповідною дер-

жавою уповноважений (центральний) орган України надсилає 

запит про надання міжнародної правової допомоги до Міністерс-

тва закордонних справ України для подальшого передання його 

компетентному органу запитуваної сторони дипломатичним 

шляхом. 

Міжнародними договорами та ст. 552 КПК докладно  

передбачено зміст та правову форму запиту про правову допомо-

гу, що складається в письмовому вигляді. 
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Запит містить: 

− назву органу, який звертається за допомогою, та компе-

тентного органу запитуваної сторони; 

− посилання на відповідний міжнародний договір або на 

дотримання засади взаємності; 

− найменування кримінального провадження, щодо якого 

запитується міжнародна правова допомога; 

− стислий опис кримінального правопорушення, що 

є  предметом кримінального провадження, та його правову  

кваліфікацію; 

− відомості про повідомлену підозру, обвинувачення 

з  викладенням повного тексту відповідних статей Кримінально-

го кодексу України; 

− відомості про відповідну особу, зокрема її імʼя та прі-

звище, процесуальний статус, місце проживання або перебуван-

ня, громадянство, інші відомості, які можуть сприяти виконанню 

запиту, а також звʼязок цієї особи з предметом кримінального 

провадження; 

− чіткий перелік запитуваних процесуальних дій та об-

ґрунтування їхнього звʼязку із предметом кримінального прова-

дження; 

− відомості про осіб, присутність яких уважається необ-

хідною під час виконання процесуальних дій, і обґрунтування 

цієї необхідності; 

− інші відомості, які можуть сприяти виконанню запиту 

або передбачені міжнародним договором або вимогою компете-

нтного органу запитуваної сторони. 

Варто зауважити, що до запиту про допит особи як свідка, 

потерпілого, експерта, підозрюваного або обвинуваченого дода-

ється належно засвідчений витяг відповідних статей КПК з ме-

тою розʼяснення особі її процесуальних прав і обовʼязків. До 

запиту також додається перелік питань, які доцільно поставити 

особі, або відомості, які необхідно отримати від особи. 

До запиту про проведення обшуку, огляду місця події, ви-

лучення, арешту або конфіскації майна або інших процесуальних 

дій, дозвіл на проведення яких надається судом згідно з КПК, то 
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додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу 

у  відповідних заходах. 

Згідно із зазначеними п. п. 4, 5, 8 ч. 2 ст. 552 КПК не ви- 

магається надання інформації до запиту про вручення особі  

документів або викликів до суду. 

Вимоги ст. 556 КПК створюють передумови для викорис-

тання принципу конфіденційності під час міжнародної допомоги. 

Конфіденційність (англ. confidentiality, privacy) – вла- 

стивість не підлягати розголосові, довірливість, секретність, 

приватність. 

Так, на прохання запитуючої (яка запитує) сторони упов-

новажений (центральний) орган України має право вжити додат-

кових заходів для забезпечення конфіденційності факту отри-

мання запиту про міжнародну правову допомогу, його змісту та 

відомостей, отриманих у результаті його виконання. 

Відповідно до ст. 553 КПК наслідками виконання запиту 

в  іноземній державі відповідно докази та відомості, одержані від 

запитуваної сторони внаслідок виконання запиту про міжнарод-

ну правову допомогу, можуть бути використані лише у криміна-

льному провадженні, якого стосувався запит. 

Якщо запит компетентного органу України був переданий 

запитуваній стороні з порушенням передбаченого порядку, то 

отримані внаслідок запиту відомості не можуть визнаватися су-

дом допустимими. 

Алгоритм дій щодо розгляду запиту іноземного компе-

тентного органу про міжнародну правову допомогу: 

− розгляд уповноваженим (центральним) органом Украї-

ни отриманого запиту про міжнародну правову допомогу від 

запитуючої сторони (яка запитує) на предмет обґрунтованості 

та  відповідності вимогам законів або міжнародних договорів 

України; 

− направлення запиту уповноваженим (центральним) ор-

ганом України компетентному органу на території України для 

виконання. Під час цього Генеральна прокуратура України має 

право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного 

та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки 
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є  обовʼязковими до виконання відповідним компетентним орга-

ном України. 

Варто зауважити, що виключно уповноваженим (центра-

льним) органом України щодо міжнародної правової допомоги 

приймається рішення за запитом (дорученням) про міжнародну 

правову допомогу щодо: присутності представника компетент-

ного органу іноземної держави під час надання міжнародної 

правової допомоги. Якщо запит (доручення) про міжнародну 

правову допомогу, що передбачає присутність представника, 

надійшов відповідно до ч. 3 ст. 545 КПК, його копію невідкладно 

надсилають до уповноваженого (центрального) органу для вирі-

шення в цій частині; надання компетентним органам іноземної 

держави гарантій щодо умов виконання запиту (доручення), 

передбачених ч. 2 ст. 544 КПК, та отримання таких гарантій від 

інших держав; тимчасового передання особи, яка відбуває пока-

рання, для участі у слідчих (розшукових) та інших процесуаль-

них діях; 

− відповідно до ст. 555 КПК у разі отримання запиту 

уповноважений (центральний) орган України зобовʼязаний пові-

домити про результати розгляду запиту. 

Отже, запит компетентного органу іноземної держави про 

міжнародну правову допомогу виконується упродовж одного 

місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця. 

Складені органом досудового розслідування, слідчим, 

прокурором або суддею документи для забезпечення виконання 

запиту про міжнародну правову допомогу підписуються зазна-

ченими посадовими особами та скріплюються печаткою відпові-

дного органу. 

Орган досудового розслідування або слідчий передає ма-

теріали виконання запиту прокурору, який здійснює нагляд за 

додержанням законів під час проведення досудового розсліду-

вання, для перевірки повноти і законності проведених слідчих 

(розшукових) та інших процесуальних дій. 

У разі неможливості виконати запит про міжнародну пра-

вову допомогу, а також у разі відмови у наданні міжнародної 

правової допомоги з підстав, передбачених ст. 557 КПК, уповно-
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важений (центральний) орган України щодо міжнародної право-

вої допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини 

відповідно до ч. 3 ст. 545 КПК, повертає такий запит компетент-

ному органу іноземної держави із зазначенням причин. 

КПК передбачає проведення за запитом запитуючої сторо-

ни процесуальних дій, передбачених КПК. Якщо для виконання 

запиту компетентного органу іноземної держави необхідно про-

вести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише 

з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за 

умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбачено-

му КПК, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього 

не передбачає. 

Перелік та підстави застосування інших процесуальних 

дій, які можливі під час провадження за запитом, детально рег-

ламентовано Гл. 43 КПК. 

Відповідно до ст. 572 КПК, особам, які вважають, що рі-

шеннями, діями або бездіяльністю органів державної влади 

України, вчиненими у звʼязку з виконанням запиту про міжнаро-

дну правову допомогу, завдано шкоди їхнім правам, свободам 

або інтересам, мають право оскаржити рішення, дії та бездіяль-

ність до суду. 

 

 
28.3. Сутність видачі (екстрадиції) особи, 

яка вчинила злочин 
 

 
У КПК термінологічна одиниця «екстрадиція» вживається 

у значенні видачі особи державі, компетентними органами якої 

ця особа розшукується для притягнення до кримінальної відпо-

відальності або виконання вироку. Екстрадиція включає офіцій-

ний запит про видачу особи, її встановлення на території однієї 

держави, перевірку обставин, що можуть перешкоджати видачі, 

а також прийняття рішення за запитом та фактичну передачу 

такої особи іншій державі, компетентні органи якої звернулися 
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із  запитом про видачу. Аналіз наявних в науковій літературі 

визначень екстрадиції дає підстави говорити про неоднознач-

ність розуміння цього поняття. 

Характерною рисою екстрадиції, яка визнається у більшо-

сті досліджень є те, що видача особи проводиться лише за учи-

нення такого суспільно небезпечного діяння, яке є кримінально 

караним. Однак питання змісту таких елементів, як «особа, яка 

підлягає видачі», «держава, компетентна судити особу, яка вида-

ється, або (та) покарати її» та інших складових цього правового 

інституту залишається доволі дискусійним. 

Якісний характер екстрадиційних правовідносин, як гадає 

М. П. Свистуленко можна розрізняти у широкому та вузькому 

розуміннях. У широкому розумінні екстрадиційні відносини – це 

комплекс правовідносин, різних за своєю природою та характе-

ром, що виникають на підставі екстрадиційних норм між конкре-

тними субʼєктами – носіями взаємних прав та обовʼязків щодо 

надання правової допомоги у кримі- нальних справах у формі 

екстрадиції.  

Екстрадиційні правовідносини у вузькому розумінні – це 

такі врегульовані екстрадиційними нормами відносини, вступа-

ючи в які, запитувана держава уможливлює (шляхом відання 

обвинуваченої або засудженої особи) реалізацію запитуючою 

державою комплексу заходів з кримінального переслідування 

особи, обвинуваченої у вчиненні екстрадиційного злочину, або 

спрямованих на приведення обвинувального вироку, що набрав 

законної сили до виконання
105

.  

Передумовою виникнення екстрадиційних правовідносин 

(але не їх складовою) є охоронні кримінально-правові відносини 

між особою та державою; у звʼязку із запитом про екстрадицію 

виникають кримінальні процесуальні правовідносини sui generis 

між особою та державою місця її перебування (такі правовідно-

сини разом із екстрадиційними правовідносинами у вузькому 

                                                           
105 Свистуленко М. П. Екстрадиція в правовій системі України: ос-

новні кримінально-правові аспекти: дис. … канд. юрид. наук: спец. 

12.00.08. К., 2005. 237 с. 
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розумінні можна назвати екстрадиційними правовідносинами 

у  широкому розумінні)
106

. 

Використання термінів «передача злочинця» або «видача 

злочинця» суперечить принципам міжнародного та кримінально-

го процесуального права, де також є принцип «презумпції неви-

нуватості». 

Варто зауважити, що використання дефініції «злочинець» 

для позначення особи, що підлягає видачі, більш притаманне 

науковим дослідженням раннього періоду розвитку наукового 

інституту екс- традиції. 

Натомість у сучасних дослідженнях з питань екстрадиції 

набуло поширення застосування для позначення особи, яка під-

лягає видачі, такої термінології, як «обвинувачений, підсудний 

або засуджений», «підозрюваний, обвинувачений або засудже-

ний», «обвинувачений або засуджений». 

Конкретизуючи ці положення, екстрадиція охоплює не 

лише видачу як таку, але також і сукупність заходів, направле-

них на її за- безпечення. 

Відповідно до ст. 541 КПК: «видача особи (екстрадиція) – 

видача особи державі, компетентними органами якої ця особа 

розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності 

або виконання вироку. 

Екстрадиція включає: офіційне звернення про встановлен-

ня місця перебування на території запитуваної держави особи, 

яку необхідно видати, та видачу такої особи; перевірку обставин, 

що можуть перешкоджати видачі; прийняття рішення за запи-

том; фактичну передачу такої особи під юрисдикцію запитуючої 

держави». 

Отже, екстрадиція – це сукупність заходів щодо видачі 
особи державі, компетентними органами якої ця особа розшу-
кується для притягнення до кримінальної відповідальності або 
виконання вироку. 
                                                           

106 Задоя К. П. Проблеми гармонізації та застосування положень 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 

міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Вісник 
Вищої Ради юстиції. 2013. № 3 (15). С. 56–73. 
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Видача особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, 

відбувається якщо за законом України хоча б за один зі злочинів, 

у звʼязку з якими запитується видача, передбачено покарання у 

виді позбавлення волі на максимальний строк не менше одного 

року або особу засуджено до покарання у виді позбавлення волі 

і  невідбутий строк становить не менше чотирьох місяців. 

З огляду на зміст ст. 574 КПК, видачі підлягають такі ка-

тегорії осіб: 

− обвинувачені (підозрювані) у справах на стадії досудо-

вого розслідування; 

− підсудні (засуджені) у справах на стадії судового роз- 

гляду або виконання вироку.  

Водночас у разі формування поняття «екстрадиція», зако-

нодавець взагалі уникає питання визначення правового статусу 

особи, інтерпретуючи екстрадицію як видачу особи державі, 

компетентними органами якої ця особа розшукується для притя-

гнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку. 

Аналогічні результати дає змогу отримати аналіз міжна- 

родних багатосторонніх та двосторонніх договорів про екстра-

дицію. 

Відповідно до норм ст. 2 Європейської конвенції про пе-

редачу засуджених осіб 1983 р. особу, засуджену на території 

однієї держави, може бути передано на територію іншої держави 

для відбування призначеного їй покарання. З огляду на вказану 

норму, можемо зробити висновок про те, що передається особа, 

засуджена за учинення злочину, відносно вказаної особи ухвале-

но вирок і рішення за цим вироком є остаточним, тобто в такому 

разі особа засуджена за учинення злочину, відносно цієї особи 

ухвалено вирок у державі винесення вироку і ця особа пере- 

дається для відбуття покарання в державу виконання вироку. 

Європейська конвенція про видачу правопорушників 

1957  р. не дає чіткого визначення про процесуальний статус 

особи, яка підлягає екстрадиції. Ст. 1 цієї конвенції вказує на те, 

що договірні держави зобовʼязуються видавати одна одній всіх 

осіб, які переслідуються компе- тентними органами запитуючої 

держави за учинення правопорушення, або які розшукуються 



- 548 - 

зазначеними органами з метою виконання вироку, або постанови 

про взяття під варту (в деяких перекладах конвенції вказується 

не постанова про взяття під варту, а рішення про затримання). 

Згідно з ч. 2 ст. 12 цієї конвенції запит про екстрадицію 

супроводжується оригіналом або завіреною копією обвинуваль-

ного вироку або постанови (вироку) суду, або постанови про 

негайне затримання або ордеру на арешт, або іншого розпоря-

дження, яке має таку ж силу і видане відповідно до процедури, 

передбаченої законодавством запитуючої держави. 

Аналіз Типового договору про видачу 1990 р. свідчить, що 

екстрадиція можлива між договірними державами не тільки 

в  цілях виконання вироку, а і з метою ухвали вироку, хоча поси-

лання на ухвалу вироку є обовʼязковим не для всіх держав (ст. 1). 

У ч. 2 ст. 5 Типового договору про видачу зазначено, що до про-

хання про екстрадицію додається: 

− якщо особа обвинувачується у вчиненні злочину судом 

або іншим компетентним судовим органом – ордер на арешт цієї 

особи або завірена копія такого ордера; 

− якщо особа засуджена за учинення злочину – оригінал 

або завірена копія рішення або будь-якого іншого документа 

з  викладом обвинувальної частини і ухваленого вироку; 

− якщо особа засуджена за учинення злочину в її відсут-

ність, окрім згаданих у п. 2 документів також додається опис 

правових засобів, які має в своєму розпорядженні ця особа для 

підготовки її захисту або для здійснення повторного слухання 

справи в її відсутність; 

− якщо особа засуджена за учинення злочину, але вирок 

не ухвалено, – документ з викладом обвинувальної частини 

і  заявою, що підтверджує намір ухвалити вирок. 

Варто зауважити, що зведення екстрадиції до видачі без-

підставно звужує ті можливості, які нині реально має у своєму 

розпорядженні інститут екстрадиції, оскільки питаннями видачі 

екстрадиційна діяльність не вичерпується. 

Зокрема ч. 4 ст. 574 КПК, екстрадиція включає офіційний 

запит про видачу особи, її встановлення на території однієї дер-

жави, перевірку обставин, що можуть перешкоджати видачі, 
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а  також прийняття рішення за запитом та фактичну передачу 

такої особи іншій державі, компетентні органи якої звернулися зі 

запитом про видачу. 

Також до процедури екстрадиції входять наступні проце-
суальні дії: 

− затримання особи, яка вчинила злочини за межами 

України (ст. 582 КПК); 

− тимчасовий арешт (ст. 583 КПК); 

− екстрадиційний арешт (ст. 584 КПК); 

− екстрадиційна перевірка (ст. 587 КПК). 

Враховуючи зазначене, можемо зробити висновок, що екс-

традиція відрізняється від видачі та передачі, насамперед, за 

своїм змістом, оскільки охоплює стадію порушення ініціативи 

про передачу (видачу) особи; процес прийняття рішення з цього 

питання компетентними органами двох держав; стадію оскар-

ження прийнятого рішення; власне процес передачі (видачі)  

особи; легалізацію вироку судом тієї держави, яка прийняла  

особу  тощо. 

Принципи екстрадиції. Принцип екстрадиційності зло-

чину означає, що злочин має входити до списку злочинів, за 

учинення яких можна вимагати видачі злочинця. 

Принцип подвійної підсудності означає, що для видачі не-

обхідно виконання такої умови: діяння має бути кваліфікованим 

як злочинне в законодавстві обох країн. 

Згідно з принципом спеціалізації, часто званого принци-

пом конкретності, видана особа може піддаватися кримінально-

му переслідуванню за той злочин, у звʼязку з яким вона була 

видана. 

Принцип взаємності ґрунтується на тому, що на підставі 

поданих у запиті запитуючої сторони запевнень варто очікувати, 

що в аналогічній ситуації держави будуть діяти подібно. 

Згідно з принципом універсального переслідування, кри-

мінальному переслідуванню підлягають особи, незалежно від 

місця учинення злочину або їх громадянства. 

Принцип універсальності отримав розвиток відносно між-

народних злочинів, коли підозрювані у їх вчиненні особи можуть 

каратися будь-якою державою. 
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Основним принципом інституту видачі є принцип невід-

воротності покарання («aut dedere aut judicare»), який встанов-

лює, що держава, на території якої виявлений злочинець, має або 

видати його, або передати справу відповідним органам для кри-

мінального переслідування. 

Незважаючи на загальне визнання принципу невидачі  

власних громадян у договорах і конвенціях є і прихильники ви-

дачі, і  прихильники невидачі. 

У видачі відмовляється і в тих випадках, коли відповідно 

до законодавства однієї зі сторін кримінальне переслідування не 

може бути розпочате або вирок не може бути приведений у ви-

конання внаслідок закінчення строку давності або з іншої закон-

ної підстави. 

У видачі може бути відмовлено у тому разі, коли особою 

скоєно злочин політичного характеру. Однак не має єдиного 

критерію для визначення злочинів політичного характеру, тому 

саме ця невизначеність посилює проблеми під час вирішення 

питань видачі. Принцип невидачі політичних злочинців не по-

ширюється на осіб, які вчинили міжнародні злочини. Вони під-

лягають безумовній видачі. 

Принцип неповернення закріплений у багатьох міжнарод-

них актах, насамперед, у Конвенції про статус біженців 1951 р. 

До осіб, які шукають притулок, не повинні застосовувати-

ся такі заходи, як відмова від дозволу переходу кордону, а також 

висилка в будь-яку країну, де вони можуть піддатися пересліду-

ванню. Виняток з цього принципу може бути зроблено лише 

з  міркувань національної безпеки або в цілях захисту населення. 

Держави під час укладання договорів як одна з підстав  

відмови у видачі вказують, що на території країни, до якої звер-

нена вимога, за тим самим злочином був винесений вирок або 

постанова про припинення переслідування у справі. Цей прин-

цип відомий в міжнародному кримінальному праві як non bis in 
idem і закріплений майже у всіх конвенціях і двосторонніх дого-

ворах про видачу. 

Конвенції та договори про видачу передбачають відмову 

у  видачі осіб, які вчинили митні, податкові та інші фінансові 

злочини. 
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Обовʼязковості видачі громадянина третьої держави також 

не має. У разі видачі громадян третьої держави виникає питання 

про узгодженість цього акта з державою громадянства. Однак, 

зазвичай, держави приймають це рішення на свій розсуд. 

Неодноразовими є випадки відмови у видачі з гуманних 

міркувань. Такі обставини, як похилий вік, серйозне захворю-

вання доволі часто є підставами відмови у видачі. Важливою 

рисою змісту інституту видачі є положення, що дає змогу держа-

ві відмовити у видачі, якщо є підстави вважати, що особа, яка 

видається, буде піддана у запитуючій державі впливу, несуміс-

ному з правопорядком запитуючої держави, або ж такому, що 

суперечить загальновизнаним стандартам у галузі прав людини. 

Не може мати місце видача, якщо є підстави вважати, що мож-

ливе застосування тортур або інших видів впливу, які принижу-

ють гідність людини. Національні закони окремих країн, у яких 

скасовано смертну кару, передбачають, що видача не повинна 

бути здійснена, коли злочин, що становить предмет вимоги, ка-

рається смертною карою у державі, яка вимагає видачі. Одним із 

видів видачі є добровільна видача, коли ініціатива йде від самої 

викликаної до видачі особи і від її громадянства не залежить. 

Але такій заяві передує офіційна вимога про видачу від держави, 

що володіє правом на кримінальну юрисдикцію цієї особи і зго-

дна прийняти її. Заява про добровільну видачу розглядається 

тільки в процесі виконання процедури видачі у звʼязку з вимо-

гою держави. У юридичному сенсі цей вид видачі не може пре-

тендувати на самостійну роль, бо його процедура складається 

лише з акту передачі особи державі для здійснення кримінально-

го переслідування за власною ініціативою. Така особа видається 

без будь-яких додаткових умов. 

Субʼєктами видачі особи (екстрадиції) відповідно до 

ст.  574 КПК є відповідно Генеральна прокуратура України та 

Міністерство юстиції України – уповноважені (центральні) орга-

ни України. 

Процесуальний порядок підготовки документів та напра-
влення запитів на екстрадицію такий: 

1. Клопотання про видачу особи в Україну готує слідчий, 

прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час 
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проведення досудового розслідування або суд, який розглядає 

справу або яким ухвалено вирок. 

2. Клопотання складається у письмовій формі й має місти-

ти дані про особу, видача якої вимагається, обставини і кваліфі-

кацію вчиненого нею злочину. До клопотання додаються такі 

документи: 

а) засвідчена копія ухвали слідчого судді або суду про 

тримання особи під вартою, якщо видача запитується для притя-

гнення до кримінальної відповідальності; 

б) копія вироку з підтвердженням набуття ним законної 

сили, якщо видача запитується для приведення вироку до вико-

нання; 

в) довідка про відомості, які вказують на учинення кримі-

нального правопорушення особою, або довідка про докази, яки-

ми підтверджується винуватість розшукуваної особи у його вчи-

ненні; 

г) положення статті закону України про кримінальну від-

повідальність, за яким кваліфікується кримінальне правопору-

шення; 

ґ) висновок компетентних органів України про громадянс-

тво особи, видача якої запитується, складений згідно з вимогами 

закону про громадянство України; 

д) довідка про частину невідбутого покарання, якщо 

йдеться про видачу особи, яка відбула частину призначеного 

судом покарання; 

е) інформація про перебіг строків давності; 

є) інші відомості, передбачені міжнародним договором 

України, який також чинний для іноземної держави, на території 

якої встановлено розшукувану особу. 

3. Клопотання та передбачені супровідні документи підпи-

суються слідчим, прокурором або суддею, засвідчуються печат-

кою відповідного органу та перекладаються мовою, передбаче-

ною міжнародним договором України. 

4. Клопотання про видачу особи (екстрадицію) передають-

ся до відповідного уповноваженого (центрального) органу Укра-

їни через прокуратуру Автономної Республіки Крим, області, 
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міст Києва і Севастополя, та прирівняні до них прокуратури 

у  десятиденний строк з дня затримання особи на території  

іноземної держави. У зазначений строк керівник відповідного 

органу досудового розслідування у складі центрального апарату 

органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює 

контроль за додержанням податкового законодавства, органу 

Державного антикорупційного бюро розслідувань України без-

посередньо передає Генеральній прокуратурі України клопотан-

ня про видачу особи (екстрадицію). 

5. Уповноважений (центральний) орган України за наявно-

сті підстав, передбачених міжнародним договором України, зве-

ртається до компетентного органу іноземної держави із запитом 

про видачу особи в Україну. Запит про видачу направляється 

керівником уповноваженого (центрального) органу України або 

уповноваженою ним особою протягом пʼяти днів із дня отри-

мання клопотання. 

Відповідно до рішення Ради Європи R-87 питанням прав 

і  свобод людини і громадянина має бути присвячено достатньо 

уваги у законодавстві. Так, особа, стосовно якої розглядається 
питання про видачу в іноземну державу, має право: 

− знати, у звʼязку з яким кримінальним правопорушен-

ням надійшов запит про її видачу; 

− мати захисника і побачення з ним за умов, що забезпе-

чують конфіденційність спілкування, на присутність захисника 

під час допитів; 

− у разі затримання – на повідомлення близьких родичів, 

членів сімʼї або інших осіб про затримання і місце свого перебу-

вання; 

− брати участь у розгляді судом питань, повʼязаних з її 

триманням під вартою і запитом про її видачу; 

− ознайомлюватися з запитом про видачу або одержати 

його копію; 

− оскаржувати рішення про тримання під вартою та про 

задоволення запиту про видачу; 

− висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо 

запиту про видачу; 
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− просити про застосування спрощеної процедури видачі. 

Варто зауважити, що особі, стосовно якої розглядається 

питання про видачу, і яка не володіє державною мовою, забезпе-

чується право робити заяви, заявляти клопотання, виступати в 

суді мовою, якою вона володіє, користуватися послугами перек-

ладача, а також отримати переклад судового рішення та рішення 

уповноваженого (центрального) органу України мовою, якою 

вона користувалася під час розгляду. 

Характерними рисами затримання особи, яка вчинила 
кримінальне правопорушення за межами України є: 

− затримання на території України особи, яка розшу- 

кується іноземною державою у звʼязку з учиненням криміналь-

ного правопорушення, здійснюється уповноваженою службовою 

особою; 

− про затримання негайно інформується відповідний 

прокурор; 

− прокурор, отримавши повідомлення, перевіряє закон-

ність затримання особи, яка розшукується компетентними орга-

нами іноземних держав, та негайно інформує прокуратуру  

Автономної Республіки Крим, області, міст Києва або Сева- 

стополя; 

− про затримання таких осіб прокуратура Автономної  

Республіки Крим, області, міста Києва або Севастополя протя-

гом шістдесяти годин після затримання повідомляє відповід- 

ний уповноважений (центральний) орган України, який  

протягом трьох днів інформує компетентний орган іноземної 

держави; 

− про кожен випадок затримання громадянина іноземної 

держави, який вчинив злочин за межами України, прокуратура 

Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя 

також повідомляє Міністерство закордонних справ України. 

Затримана особа негайно звільняється у разі, якщо: 
− протягом шістдесяти годин з моменту затримання вона 

не доставлена до слідчого судді для розгляду клопотання про 

обрання стосовно неї запобіжного заходу тимчасового або екс- 

традиційного арешту; 
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− встановлено обставини, за наявності яких видача  

(екстрадиція) не здійснюється. 

До затриманої особи, яка вчинила злочин за межами Укра-

їни, до надходження запиту про її видачу може бути застосовано 

тимчасовий арешт на 40 діб (ст. 583 КПК). 

Процедура оформлення тимчасового арешту полягає 
у  таких діях: 

− прокурор звертається до слідчого судді, у межах тери-

торіальної юрисдикції якого здійснено затримання, із клопотан-

ням про застосування тимчасового арешту; 

− клопотання має бути розглянуто слідчим суддею  

не пізніше сімдесяти двох годин з моменту затримання особи; 

− під час розгляду клопотання слідчий суддя встановлює 

особу затриманого, пропонує йому зробити заяву, перевіряє  

наявність документів, що підтверджують клопотання проку- 

рора, вислуховує думку прокурора, інших учасників і виносить 

ухвалу про: а) застосування тимчасового арешту; б) відмову 

в  застосуванні тимчасового арешту, якщо для його обрання  

немає підстав. 

Варто наголосити, що у разі несвоєчасного надходження 

до уповноваженого (центрального) органу України запиту про 

видачу особи, що вчинила злочин, не перешкоджає застосу- 

ванню до неї екстрадиційного арешту в разі отримання в по- 

дальшому такого запиту. 

Відповідно до ст. 584 КПК до особи, що вчинила злочин 

може бути застосовано екстрадиційний арешт. Сутність цієї дії 

полягає у такому. 

Після надходження запиту від іноземної держави про ви-

дачу особи за дорученням уповноваженого (центрального) орга-

ну України прокурор звертається з клопотанням про її екстради-

ційний арешт до слідчого судді за місцем тримання особи під 

вартою. 

Разом із клопотанням на розгляд слідчого судді подаються 

відповідний перелік документів, що підтверджують вимогу (ч. 2 

ст. 584 КПК). 
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Строки тримання особи під вартою та порядок їх продов-

ження визначаються чинним КПК. 

Після одержання клопотання слідчий суддя встановлює 

особу, пропонує їй зробити заяву, перевіряє запит про видачу та 

наявні матеріали екстрадиційної перевірки, вислуховує думку 

прокурора, інших учасників і виносить ухвалу про: 

− застосування екстрадиційного арешту; 

− відмову в застосуванні екстрадиційного арешту, якщо 

для його обрання немає підстав. 

Суттєвим є той факт, що під час розгляду клопотання слі-

дчий суддя не досліджує питання про винуватість та не перевіряє 

законність процесуальних рішень, прийнятих компетентними 

органами іноземної держави у справі стосовно особи, щодо якої 

надійшов запит про видачу. 

Екстрадиційний арешт застосовується до вирішення пи-

тання про видачу особи (екстрадицію) та її фактичної передачі, 

але не може тривати більше дванадцяти місяців. 

Про кожний випадок застосування тимчасового або  

екстрадиційного арешту уповноважений (центральний) орган 

України невідкладно письмово інформує Управління Верховного 

Комісара Організації Обʼєд- наних Націй у справах біженців. 

Під час вирішення питання про можливість застосування 
запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою, 
слідчий суддя обов'язково враховує: 

− відомості про ухилення особи від правосуддя у запи-

туючої сторони та дотримання нею умов, за яких відбулося  

звільнення її з-під варти під час цього або інших кримінальних 

проваджень; 

− тяжкість покарання, що загрожує особі в разі засу-

дження, з огляду на обставини, встановлені під час заявленого 

кримінального правопорушення, положень закону України про 

кримінальну відповідальність і усталеної судової практики; 

− вік та стан здоровʼя особи, видача якої запитується; 

− міцність соціальних звʼязків особи, заразом наявність 

у  неї родини та утриманців. 

У разі, якщо особою порушено умови обраного запобіжно-

го заходу слідчий суддя за клопотанням прокурора має право 
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постановити ухвалу про зміну запобіжного заходу на більш су-

ворий – екстрадиційний арешт (ст. 585 КПК). 

Проведення екстрадиційної перевірки (ст. 587 КПК). 
У  випадках, якщо виникла необхідність у перевірці обставин, 

що можуть перешкоджати видачі особи, проводиться екс- 

традиційна перевірка уповноваженим (центральним) органом 

України або за його дорученням або зверненням прокура- 

турою Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севас-

тополя. 

Екстрадиційна перевірка здійснюється протягом шістдеся-

ти днів. До особи, щодо якої надійшов запит про її видачу відпо-

відно до ст. 588 КПК може бути застосовано спрощений порядок 

її видачі з України у разі її згоди на те. 

Після повідомлення такої особи про її право на спрощений 

порядок видачі, вона надає письмову заяву на видачу, оформле-

ну в присутності захисника та затвердженої слідчим суддею. 

У  разі одержання відповідної заяви видача можлива без прове-

дення в повному обсязі перевірки наявності можливих перешкод 

для видачі. 

Прокурор звертається до слідчого судді з клопотанням про 

затвердження згоди особи на видачу. Слідчий суддя розглядає 

клопотання за участю особи, що підлягає видачі, її захисника та 

прокурора. Слідчий суддя зобовʼязаний переконатися, що особа, 

яка підлягає видачі, добровільно погоджується на свою видачу 

й  усвідомлює всі наслідки цієї видачі, після чого постановляє 

ухвалу про затвердження згоди особи на її спрощену видачу або 

про відмову в цьому. 

Після отримання заяви про згоду особи на видачу запи- 

туючій стороні та її затвердження ухвалою слідчого судді проку-

рор передає заяву на розгляд уповноваженому (центральному) 

органу України, який протягом трьох днів розглядає її та прий-

має рішення про можливість застосування спрощеного порядку 

видачі. 

Якщо особа, щодо якої надійшов запит про видачу, не по-

годжується на свою видачу, застосовується звичайний порядок 

розгляду запиту про видачу. Після затвердження слідчим суддею 
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згоди особи на застосування спрощеного порядку видачі така 

згода не може бути відкликана. 

Положення КПК передбачають також відмову у видачі 

особи (екстрадиції) (ст. 589 КПК).  

У видачі особи іноземній державі відмовляється у разі, 
якщо: 

− особа, стосовно якої надійшов запит про видачу, відпо-

відно до законів України на час прийняття рішення про видачу 

(екстрадицію) є громадянином України; 

− злочин, за який запитано видачу, не передбачає пока-

рання у виді позбавлення волі за законом України; 

− закінчилися передбачені законом України строки дав-

ності притягнення особи до кримінальної відповідальності за 

злочин, за який запитано видачу; 

− компетентний орган іноземної держави не надав на ви-

могу уповноваженого (центрального) органу України додаткових 

матеріалів або даних, без яких неможливе прийняття рішення за 

запитом про видачу (екстрадицію); 

− видача особи (екстрадиція) суперечить зобовʼязанням 

України за міжнародними договорами України; 

− наявні інші підстави, передбачені міжнародним дого-

вором України. 

Безумовно, рішення про видачу особи (екстрадицію) може 

бути оскаржено (ст. 591 КПК). Субʼєктом оскарження рішення 

про видачу особи (екстрадицію) може бути особа, стосовно якої 

воно прийняте, її захисник або законний представник – до слід-

чого судді, в межах територіальної юрисдикції якого така особа 

тримається під вартою. 

Якщо скаргу на рішення про видачу подає особа, яка пере-

буває під вартою, уповноважена службова особа місця увʼяз- 

нення негайно надсилає скаргу до слідчого судді і повідомляє 

про це прокуратуру Автономної Республіки Крим, області, міст 

Києва і Севастополя. 

Розгляд скарги здійснюється слідчим суддею протягом 

п'яти днів з дня її надходження до суду. Судовий розгляд про- 

водиться за участю прокурора, який проводив екстрадиційну 
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перевірку, особи, щодо якої прийнято рішення про видачу, її 

захисника або законного представника, якщо він бере участь 

у  провадженні. 

Рішення слідчого судді за результатами розгляду реалізу-
ються у вигляді ухвали, якою: 

− залишає скаргу без задоволення; 

− задовольняє скаргу і скасовує рішення про видачу (екс-

традицію). 

Відстрочка передачі особи, яка підлягає екстрадиції мож-

лива, наприклад, якщо вона тяжко хворіє і за станом здоровʼя 

не  може бути видана без шкоди її здоровʼю. У такому разі до 

її  одужання процедура екстрадиції призупиняється. 

Завершення процедури екстрадиції відбувається за умов 

ст. 593 КПК.  

Так, з метою фактичної передачі особи, щодо якої прийня-

то рішення про видачу (екстрадицію), уповноважений (центра-

льний) орган України після набрання чинності цим рішенням 

надає відповідні доручення (направляє звернення) компетентним 

органам України. 

Передача особи відбувається протягом пʼятнадцяти днів 

з  дати, встановленої для її передачі. Цей строк може бути про-

довжено уповноваженим (центральним) органом України до 

тридцяти днів, після чого особа підлягає звільненню з-під варти. 

Під час фактичної передачі особи компетентний орган іноземної 

держави інформується про строк перебування цієї особи під вар-

тою в Україні. 

Доставлення до установ системи виконання покарань осо-

би, щодо якої компетентним органом іноземної держави прийня-

то рішення про видачу в Україну, забезпечують компетентні 

органи України за дорученням (зверненням) уповноваженого 

(центрального) органу України. 

Витрати, що виникли на території України у звʼязку з ви-

рішенням питання про видачу особи, а також витрати, що виник-

ли у звʼязку із транзитним перевезенням через територію іншої 

держави особи, яка видається Україні, вважаються процесуаль-

ними витратами згідно з КПК. 
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28.4. Кримінальне провадження 
у порядку перейняття 

 
 

Перейняттям кримінального провадження є здійснення 

компетентними органами однієї держави розслідування з метою 

притягнення особи до кримінальної відповідальності за злочини, 

вчинені на території іншої держави, за її запитом (п. 3 ч. 1 ст. 541 

КПК). 

Нормативно-правовою базою для вирішення процесуаль-

них питань перейняття кримінального переслідування, окрім 

КПК України, є: Конвенція про передачу провадження у кримі-

нальних справах від 1972 p.
107

, двосторонні договори, практика 

ЄСПЛ (наприклад, рішення від 18.05.2010 р. «Гарькавий проти 

України») та відомчі нормативно-правові акти. 

У ст. 6 Європейської конвенції про передачу провадження 

у кримінальних справах 1972 року визначено: якщо особа підоз-

рюється у вчиненні злочину, передбаченого законодавством 

Договірної Держави, ця держава може звернутись до іншої До-

говірної Держави із клопотанням про порушення кримінального 

переслідування у випадках та на умовах, передбачених цією 

Конвенцією.  

Конвенція про правову допомогу та правові відносини у 

цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року (ст. 72) 

передбачає, що кожна Договірна Сторона зобовʼязується за до-

рученням іншої Договірної Сторони здійснювати відповідно до 

свого законодавства кримінальне переслідування стосовно влас-

них громадян, підозрюваних у тому, що вони вчинили на тери-

торії запитуваної Договірної Сторони злочин. 

Із викладеного вбачається, що для перейняття криміналь-

ного переслідування необхідними є такі умови, як клопотання 

запитуючої сторони та визначення особи, яка підозрюється 

у  вчиненні злочину. Так, після визначення особи, яка, ймовірно, 

                                                           
107 Конвенція про передачу провадження у кримінальних справах від 

15.05.1972 p. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_008 
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вчинила злочин, вручення їй повідомлення про підозру, встанов-

лення її перебування на території запитуваної держави чи наяв-

ності у неї громадянства цієї держави, за умови, що видача осо-

би, яка підлягає притягненню до кримінальної відповідальності, 

неможлива або у видачі такої особи Україні відмовлено, у слід-

чого чи прокурора зʼявляються правові підстави для підготовки 

клопотання про передання кримінального провадження компете-

нтному органу іноземної держави.  

Фактичними підставами для звернення до іноземного ком-

петентного органу з клопотанням про передання кримінального 

провадження є необхідність притягнення до кримінальної відпо-

відальності особи, яка вчинила на території України кримінальне 

правопорушення (злочин) та перебуває за межами території 

України і не підлягає видачі (екстрадиції). 

Причетність особи до вчинення кримінального правопо-

рушення має бути підтверджена матеріалами кримінального 

провадження – зібраними доказами. Водночас процесуальний 

статус особи, визначений згідно з КПК України, підтверджується 

відповідним процесуальним документом (повідомлення про пі-

дозру, обвинувальний акт). 

Відповідно до статті 599 КПК України незакінчене кримі-

нальне провадження може бути передане іншій державі за умо-

ви, що видача особи, яка підлягає притягненню до кримінальної 

відповідальності, неможлива або у видачі такої особи Україні 

відмовлено. Зазвичай, основною причиною, що унеможливлює 

видачу (екстрадицію) особи в Україну, є наявність у неї грома-

дянства запитуваної держави. 

Так, у ст. 595 КПК зазначається, що клопотання про пе-

рейняття кримінального провадження від іноземних держав упо-

вноважений подавати компетентний орган, тобто орган, що здій-

снює кримінальне провадження, який звертається із запитом або 

забезпечує виконання запиту про надання міжнародної правової 

допомоги (п. 7 ч. 1 ст. 541 КПК). Таке клопотання розглядає 

центральний орган України щодо міжнародної правової допомо-

ги або орган, уповноважений здійснювати міжнародне співробі-

тництво, протягом 20 днів із дня його надходження. 
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Слід виокремлювати два різновиди перейняття криміналь-

ного провадження: 1) перейняття лише матеріалів кримінального 

провадження; 2) перейняття матеріалів кримінального прова-

дження, поєднане з передачею особи, яка підозрюється (обвину-

вачується) у вчиненні злочину
108

. 

Перше відбувається, коли кримінальне провадження пере-

дається без особи, яка у ньому притягується до відповідальності. 

Друге відбувається, коли така особа передається разом з кримі-

нальним провадженням. Перший різновид передання криміналь-

ного провадження відбувається, коли неможливо притягнути 

особу до кримінальної відповідальності в країні, де така особа 

вчинила злочин, оскільки особа встигла виїхати до іншої країни. 

І ця країна, за підстав визначених міжнародним правовим дого-

вором, або з інших правових підстав відмовляється видавати 

таку особу державі, в якій вчинено злочин. За таких обставин 

країна, в якій вчинено злочин, змушена передавати своє кримі-

нальне провадження іншій державі. А тому, в межах міжнарод-

ної правової допомоги у кримінальному провадженні, звертаєть-

ся з клопотанням про передачу незавершеного кримінального 

провадження до країни, в якій злочинець переховується. Своєю 

чергою, за наявності визначених міжнародною правовою угодою 

підстав та умов, держава, в якій злочинець переховується, пе-

реймає це провадження та виносить в подальшому своє кінцеве 

процесуальне рішення у ньому.  

Випадки, коли уповноважені компетентні органи України 

можуть звернутися до уповноважених компетентних органів 

іншої Договірної Держави із клопотанням про порушення кримі-

нального переслідування щодо особи передбачені п. 1 ст. 8 Єв-

ропейської Конвенції про передачу провадження у кримінальних 

справах. Такими випадками є: 1) якщо підозрювана особа має 

постійне помешкання в запитуваній державі; 2) є громадянином 

запитуваної держави або якщо ця держава є країною його похо-

дження; 3)якщо підозрювана особа відбуває або має відбувати 

                                                           
108 Кримінально-процесуальне право України: підручник / за 

заг. ред. Ю. П. Аленіна. Х.: ТОВ Одіссей, 2009. С. 759. 
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в  запитуваній державі покарання, яке передбачає позбавлення 

волі; 4) якщо в запитуваній державі за той же самий злочин або 

за інші злочини проти підозрюваної особи порушено криміналь-

не переслідування; 5) якщо держава, яка запитує, вважає, що 

передача провадження виправдана інтересами встановлення іс-

тини, і зокрема, що найбільш суттєві докази знаходяться в запи-

туваній державі; 6) якщо вона вважає, що виконання в запитува-

ній державі вироку, у разі винесення такого, може збільшити 

можливість соціальної реабілітації засудженого; 7) якщо вона 

вважає, що присутність на судовому засіданні підозрюваної осо-

би не може бути забезпечена в запитуючій державі, в той час 

як  її присутність на судовому засіданні може бути забезпечена 

в  запитуваній державі; 8) якщо вона вважає, що не може сама 

виконати вирок, у разі винесення такого, навіть з використанням 

екстрадиції, в той час як запитувана держава спроможна це  

зробити.  

Другий різновид передання відбувається, коли разом 

з  кримінальним провадженням з України до іншої країни пере-

дається особа, яка є засудженою у цьому кримінальному прова-

дженні. Такий вид передання кримінального провадження разом 

з передачею засудженого можливий з позиції доцільності право-

вої допомоги і розгляду клопотання у відповідній державі. 

З  цього питання у положеннях п. 2 ст. 8 вказаної Конвенції  

зазначено, якщо підозрювана особа була остаточно засуджена 

в  Договірній Державі, ця держава може звернутися із клопотан-

ням про передачу провадження у справі в одному або декількох 

випадках, наведених в пункті 1 цієї статті, лише тоді, коли вона 

сама не може виконати вирок, навіть із використанням екстради-

ції, і якщо інша Договірна Держава не визнає принцип виконан-

ня вироку, постановленого іноземною державою, або відмов- 

ляється виконати такий вирок. А втім, передача неможлива,  

якщо така особа не надала про це своєї письмової згоди.  

Ба більше, засуджена особа, яка надала згоду на передачу 

в іноземну державу для подальшого відбування покарання, може 

відмовитися від такої передачі у будь-який час до перетину нею 

державного кордону України. У разі ж отримання інформації 
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про  таку відмову, Міністерство юстиції України негайно припи-

няє розгляд питання про передачу або, у відповідних випадках, 

вживає заходів для припинення передачі (ч. 7 ст. 606 КПК).  

Перейняття ж кримінального провадження від іншої дер-

жави за її запитом про правову допомогу можливе з боку упов-

новажених компетентних органів України лише у випадку, коли 

судовими органами іноземної держави, ще не було ухвалено 

вирок у цьому кримінальному провадженні.  

До того ж таке перейняття можливе за дотримання умов: 

1) особа, яка притягається до кримінальної відповідальності, 

є  громадянином України і перебуває на її території; 2) особа, 

яка  притягається до кримінальної відповідальності, є іноземцем 

або особою без громадянства і перебуває на території України, 

а  її видача згідно з КПК України або міжнародним договором 

України неможлива або у видачі відмовлено. Водночас, слід 

памʼятати положення ст. 17 Європейської конвенції про переда-

чу провадження у кримінальних справах, що держава інформує 

підозрювану особу про отримання клопотання про порушення 

кримінального переслідування для того, щоб така особа могла 

подати свої аргументи до прийняття цією державою рішення 

стосовно клопотання. За результатами розгляду клопотання 

приймається постанова про задоволення клопотання та перей-

няття кримінального провадження або постанова про відмову 

у  його задоволенні; 3) запитуюча держава надала гарантії, що 

у  разі ухвалення вироку в Україні особа, яка притягається до 

кримінальної відповідальності, не піддаватиметься у запитуючій 

державі державному обвинуваченню за те ж кримінальне право-

порушення; 4) діяння, якого стосується запит, є кримінальним 

правопорушенням за законом України про кримінальну відпові-

дальність (ч. 2 ст. 595 КПК).  

Вимоги до клопотання про передання кримінального пере-

слідування визначені у ст. 600 КПК України та в нормах відпові-

дних міжнародних договорів, зокрема в статтях 13, 15 Європей-

ської конвенції про передачу провадження у кримінальних спра-

вах 1972 року, ст. 73 Конвенції про правову допомогу та правові 

відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 
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1993  року тощо. До клопотання додаються матеріали кримі- 

нального провадження, засвідчені гербовою печаткою та пере- 

кладені іноземною мовою у разі відповідних вимог міжнародно-

го договору, текст статті закону України про кримінальну відпо-

відальність, за яким кваліфікується кримінальне правопорушен-

ня, щодо якого здійснюється провадження, відомості про грома-

дянство особи, а також наявні речові докази. Останні описують-

ся й упаковуються згідно з криміналістичними рекомендаціями, 

оформлюються як додаток до клопотання. Перелічені матеріали 

направляються до компетентних органів запитуваної держави 

через центральний (уповноважений) орган – Генеральну проку-

ратуру України або за умови безпосереднього порядку зносин 

між компетентними органами – до уповноваженого органу.  

Права третіх осіб на предмети, які передаються як речові докази, 

зберігаються й після прийняття остаточного рішення у прова-

дженні. Тому запитувана сторона, за клопотанням, повертає 

їх  ініціатору передання кримінального провадження. Передані 

матеріали іноземній державі використовуються у доказуванні за 

відповідним кримінальним провадженням
109

.  

Щодо дотримання форми та змісту клопотання про перей-

няття кримінального провадження також наголошено у п. 7.14 

Наказу Генерального прокурора України «Про організацію робо-

ти органів прокуратури України у галузі міжнародного співробі-

тництва» від 18.09.2015 р.
110

 «при здійсненні нагляду за додер-

жанням правоохоронними органами України вимог статей 552, 

600 КПК України щодо порядку підготовки запиту про міжнаро-

дну правову допомогу та передання кримінального провадження 

особливу увагу звертати на відповідність змісту та форми запи-

ту, додатків до нього положенням міжнародних договорів, 

у  тому числі заявам чи застереженням запитуваної держави». 

                                                           
109 Чорноус Ю. М. Актуальні питання кримінального провадження в 

порядку перейняття. Вісник Харківського Національного університету 
внутрішніх справ. 2015. № 2 (69). С. 124–131. 

110 Про організацію роботи органів прокуратури України у галузі 

міжнародного співробітництва: Наказ Генерального прокурора України від 

18.09.2015 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0223900-15#n69 

http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/4651-17#n4262
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/4651-17#n4599
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Окрім цього, у п. 7.23 вказано, що клопотання слідчого або про-

курора про передання кримінального провадження іншій державі 

слід надсилати до Генеральної прокуратури України листом за 

підписом керівника регіональної прокуратури. 

Кримінальне провадження, що перейняте від компетент-

ного органу іноземної держави, починається зі стадії досудового 

розслідування та здійснюється згідно з КПК України. Відомості, 

які містяться у матеріалах, отриманих до перейняття криміналь-

ного провадження відповідним органом іноземної держави на її 

території згідно з її законодавством, визнаються допустимими 

під час судового розгляду в Україні, якщо це не порушує засад 

кримінального провадження, передбачених Конституцією Украї-

ни та Кодексом, і вони не отримані з порушенням прав людини 

та основоположних свобод (ч. 1, 2 ст. 598 КПК України). Ініціа-

тор звернення компетентного органу запитуючої держави 

обовʼязково повідомляється про результати розгляду клопотан-

ня, остаточне рішення у кримінальному провадженні. 

Облік кримінальних проваджень стосовно громадян  

України, що надійшли для проведення досудового розслідування 

від компетентних органів іноземних держав про кримінальні 

правопорушення, які вчинені на їх території, проводиться за 

місцем розташування органу, якому доручено проведення їх 

розслідування.  

У разі надходження таких кримінальних проваджень слід-

чим заносяться відомості до ЄРДР про прийняття кримінального 

провадження для проведення досудового розслідування, а також 

відомості про кримінальне правопорушення з відміткою «у кри-

мінальному провадженні, що надійшло для проведення досудо-

вого розслідування з іноземних держав» та надається новий но-

мер кримінального провадження. За всіма прийнятими рішення-

ми слідчі вносять інформацію до Реєстру про кримінальне про-

вадження згідно з Положенням
111

. 

                                                           
111 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових  

розслідувань: затв. наказом Ген. прокуратури України від 17 серп. 2012 р. 

№  69. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/ file_downloader.html?_m=fslib&_ 

t=fsfile&_c=download&file_id=178961 
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Слідчий, прокурор після перейняття кримінального прова-

дження мають право здійснювати будь-які передбачені КПК 

процесуальні дії з урахуванням вимог ст. 562 КПК. Водночас 

у  п.  7.22 зазначеного Наказу Генерального прокурора вказано, 

перед скеруванням клопотання про передання кримінального 

провадження іноземному компетентному органу на території 

України повинні бути виконані всі необхідні та можливі проце-

суальні дії в повному обсязі за відсутності підозрюваного. За 

наявності достатніх підстав для повідомлення про підозру воно 

має бути здійснене в порядку, передбаченому ст. 278 КПК.  

Письмове повідомлення про підозру вручається в день його 

складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості 

такого вручення – у спосіб, передбачений КПК для вручення 

повідомлень. 

Копії матеріалів кримінального провадження залишаються 

в органі, який здійснював кримінальне провадження. Водночас 

ані Кодексом, ані міжнародно-правовими договорами не визна-

чено обсяг доказової бази, необхідний для передачі криміналь-

ного переслідування. Загалом кримінальне провадження переда-

ється у разі, якщо під час його розслідування здійснено всі про-

цесуальні дії, проведення яких можливе на території України та 

в межах надання міжнародної правової допомоги щодо здійс-

нення процесуальних дій.  

При цьому необхідно враховувати: якщо, безумовно, керу-

ватись таким принципом, то розслідування кримінального про-

вадження може тривати роками, що порушує будь-які розумні 

строки. У результаті – втрачатимуться доказові дані, не відбира-

тимуться показання у свідків та, як наслідок, у подальшому ком-

петентному органу іноземної держави буде складніше прийняти 

законне й обґрунтоване рішення у провадженні.  

Ба більше, спливатимуть строки давності притягнення до 

кримінальної відповідальності і виникатиме ситуація, за якої 

особа, яка підозрюється у вчиненні злочину, перебуватиме за 

кордоном, строки давності спливли і кримінальне провадження 

неможливо передати для здійснення кримінального пересліду-

вання, розгляд питання про звільнення від кримінальної відпові-
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дальності гальмуватиметься відсутністю підозрюваного, який 

не  бажатиме повертатись в Україну для участі в судовому  

розгляді
112

.  

Слід зазначити, що за клопотанням компетентного органу 

іншої держави особа, щодо якої така держава має намір направи-

ти запит про передання кримінального провадження, може за 

запитом такої держави триматися під вартою на території Украї-

ни не більше ніж сорок діб.  

Після закінчення вказаного строку, якщо запит про перей-

няття кримінального провадження не надійшов, зазначена особа 

звільняється з-під варти. Але, навіть при наявності зазначених 

умов, кримінальне провадження не може бути перейняте, якщо: 

1) відносно цієї особи у звʼязку з тим самим кримінальним пра-

вопорушенням в Україні судом ухвалено виправдувальний ви-

рок; 2) щодо цієї ж особи у звʼязку з тим самим кримінальним 

правопорушенням в Україні судом ухвалено обвинувальний 

вирок, за яким покарання відбуте або виконується; 3) щодо цієї 

ж особи у звʼязку з тим самим кримінальним правопорушенням 

в  Україні закрите кримінальне провадження або її звільнено від 

відбування покарання у звʼязку з помилуванням або амністією; 

4) провадження щодо заявленого кримінального правопорушен-

ня не може здійснюватися у звʼязку із закінченням строку давно-

сті (ст. 596 КПК).  

Зазвичай міжнародні договори обмежуються визначенням 

єдиної підстави для відмови у наданні будь-якого виду правової 

допомоги – загроза суверенітету чи безпеці, або суперечність 

основним принципам законодавства запитуваної Договірної 

Сторони. Більш детальний перелік таких обставин наводить Єв-

ропейська конвенція про передачу провадження у кримінальних 

справах 1972 року, а саме: 

‒ не підтвердження обставин, на яких ґрунтується клопо-

тання; 

                                                           
112 Маланюк А. Г. Провадження у кримінальних справах, повʼязане 

з  міжнародними відносинами, за законодавством України: дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.09. Львів, 2004. С. 103. 
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‒ підозрювана особа не має постійного помешкання в за-

питуваній державі; 

‒ підозрювана особа не є громадянином запитуваної 

держави і не мала постійного помешкання на території цієї дер-

жави на момент вчинення злочину; 

‒ злочин, якого стосується клопотання, має політичний 

характер або ж є суто військовим чи податковим; 

‒ існують серйозні підстави зробити висновок про те, що 

клопотання мотивоване расовими, релігійними, національними 

міркуваннями або політичними поглядами; 

‒ щодо даного злочину застосовується або було застосо-

ване законодавство запитуваної держави; 

‒ на момент отримання клопотання закінчилися строки 

давності відповідно до законодавства запитуваної держави (в ок- 

ремих випадках з урахуванням продовження строків давності на 

6 місяців згідно зі ст. 23 Конвенції);  

‒ злочин був вчинений за межами території запитуючої 

держави; 

‒ кримінальне переслідування суперечить міжнародним 

зобовʼязанням запитуваної держави; 

‒ якщо кримінальне переслідування суперечить осново-

положним принципам правової системи запитуваної держави; 

‒ якщо запитуюча держава порушила процедуру, перед-

бачену цією Конвенцією. 

Оскільки положення Конвенції розроблялися на основі 

узагальнення міжнародної практики держав, то, вважаємо, що 

вони повинні братися до уваги у кожному випадку перейняття 

кримінального провадження
113

. 

При прийнятті рішення про перейняття кримінального 

провадження від компетентного органу іноземної держави таке 

провадження розпочинається зі стадії досудового розслідування 

та здійснюється згідно з вимогами КПК України, а призначене 

у  ньому судом України покарання не має бути суворішим від 

                                                           
113 Маланюк А. Г. Провадження у кримінальних справах, повʼязане 

з  міжнародними відносинами, за законодавством України: дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.09. Львів, 2004. С. 100. 
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покарання, передбаченого законом запитуючої держави за таке 

ж  кримінальне правопорушення. До того ж копія остаточного 

процесуального рішення по цьому кримінальному провадженню 

обовʼязково надсилається компетентному органу держави, за 

запитом якої вказане кримінальне провадження було перейняте 

(ст. 598 КПК).  

Із моменту перейняття компетентним органом іншої дер-

жави кримінального провадження відповідні органи України 

не  мають права здійснювати будь-які процесуальні дії щодо 

особи у звʼязку з кримінальним правопорушенням, щодо якого 

передано кримінальне провадження, інакше, ніж на підставі за-

питу про надання міжнародної правової допомоги з боку держа-

ви, яка перейняла кримінальне провадження
114

. 

Закриття компетентним органом іноземної держави пере-

даного кримінального провадження на стадії досудового розслі-

дування не перешкоджає відновленню провадження в Україні та 

подальшому розслідуванню в порядку, передбаченому КПК, 

якщо міжнародним договором, згода на обовʼязковість якого 

надана Верховною Радою України, не встановлено інше. Крім 

того, відповідно до ч. 2 ст. 21 Конвенції 1972 р., подальшому 

здійсненню кримінального переслідування не перешкоджатиме 

й  інформування запитуваною державою про своє рішення  

відкликати згоду на прийняття клопотання. 

До речі, строк розгляду таких клопотань (20 днів) перед-

бачено лише для уповноваженого центрального органу. Так, поза 

межами правової регламентації залишено: 1) умови, за дотри-

мання яких слідчий має право звернутися з клопотанням про 

передачу незавершеного кримінального провадження до проку-

рора-процесуального керівника з розслідування, з метою його 

подальшого передання компетентному органу іноземної держа-

ви; 2) в які строки прокурор, як процесуальний керівник з розс-

лідування має розглянути вказане клопотання; 3) яке проце- 

суальне рішення він може прийняти за результатами розгляду 

                                                           
114 Зуєв В. В. Міжнародне співробітництво за новим КПК України. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 

Вип. 19. Т.4. С. 129–133. 
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клопотання; 4) яким процесуальним документом оформити рі-

шення щодо розгляду клопотання; 5) в який строк повернути 

клопотання разом з матеріалами кримінального провадження 

та  відповідними додатками на доопрацювання слідчому, або 

все  зазначене після погодження направити вищому прокурору 

для подальшого його передання на розгляд уповноваженому 

центральному органу. 

Ще одне проблемне питання стосується організації перек-

ладу матеріалів кримінального провадження (кримінальної спра-

ви), які передаються іноземними компетентними органами разом 

з відповідним клопотанням. Так, згідно зі ст. 18 Європейської 

конвенції про передачу провадження у кримінальних справах 

1972 року, «за виключенням п. 2 цієї статті, переклад докумен-

тів, що мають відношення до застосування Конвенції, не вима- 

гається». Україною при підписанні Конвенції з цього приводу 

не  було висловлено заяв та застережень, тому за умови співро- 

бітництва на підставі Європейської конвенції про перейняття 

кримінального провадження 1972 року клопотання про пере- 

дання кримінального провадження до запитуваної держави 

(України) надсилається із засвідченим перекладом на українську 

мову, однак матеріали кримінального провадження, що до- 

даються до клопотання, не перекладаються. У звʼязку з проб- 

лемами щодо залучення допомоги перекладачів переклад мате- 

ріалів кримінальних проваджень українською стороною нерідко  

затягується.  

При визначенні умов, за яких слідчий має право звернути-

ся з клопотанням до прокурора про передачу незавершеного 

кримінального провадження доцільно врахувати такі обставини: 

1) існування процесуальних строків з обовʼязковим зазначенням 

дати їх закінчення; 2) наявність повідомлення про підозру; 

3)  чи  прийняте рішення щодо речових доказів, якщо такі є; 

4)  чи обовʼязково виконані у повному обсязі на території  

України всі необхідні та можливі за відсутності підозрюваного 

процесуальні дії; 5) чи враховані вимоги відповідних міжнарод-

них договорів щодо перекладу матеріалів кримінального прова-

дження; 6) чи належно зброшуровані, пронумеровані матеріали 
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кримінального провадження разом з описом і наявними у ньому 

додатками
115

. 

Підсумовуючи викладене слід зазначити, що положення 

КПК України з питань міжнародної правової допомоги у кримі-

нальному провадженні та відповідні міжнародні правові угоди, 

що ратифіковані Україною регламентують чітко порядок переда-

чі матеріалів кримінального провадження, підстави для відмови 

у задоволенні клопотання про перейняття, передачу криміналь-

ного провадження, підстави передачі клопотання.  

 

 
28.5. Визнання та виконання 

вироків іноземних судів 
та передання засуджених осіб 

 

 
Засади визнання та виконання вироків іноземних судів та 

передача засуджених осіб передбачена Гл. 46 КПК. У цій главі 

виконанню вироків іноземних судів присвячені ст.ст. 602–604 

КПК, передачі засуджених осіб – ст. 605–609 КПК тощо. 

Алгоритм дій щодо виконання вироків іноземних судів: 
1. Підставою виконання вироку іноземної держави є запит 

про виконання вироку суду іноземної держави. Так, цей запит 

розглядається протягом тридцяти діб Міністерством юстиції 

України. Строк може бути подовжено лише у разі, якщо запит 

надійшов іноземною мовою. Пролонґація здійснюється до трьох 

місяців. 

2. Якщо умови, що передбачені міжнародним договором 

України відповідні запиту, то Міністерство юстиції України на-

                                                           
115 Федченко В. М., Павлова Н. В. Перейняття та передання кри-

мінального провадження у рамках міжнародного співробітництва: його 

окремі аспекти. Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умо-
вах: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Дніпро, 15 бер. 2018 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 

2018. С. 338–341. 
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правляє суду першої інстанції клопотання про визнання і вико-

нання запиту. 

3. У разі відмови у виконанні запиту Міністерство юстиції 

України повідомляє про це іноземний орган. Виконанню таких 

запитів не підлягають вироки іноземних судів, що ухвалені заоч-

но (in absentia), тобто без участі особи під час кримінального 

провадження. Окрім випадків, коли засудженій особі вручено 

копію вироку і надано можливість його оскаржити. 

4. З метою застосування запобіжного заходу до вирішення 

питання про виконання вироку суду іноземної держави Мініс-

терство юстиції України може надіслати засвідчену копію запиту 

прокурору. 

Етапи розгляду судом питання про виконання вироку іно-
земної держави: 

Протягом одного місяця з дня його подання клопотання 

Міністерства юстиції України про виконання вироку суду інозе-

мної держави розглядається судом першої інстанції. Дату судо-

вого засідання повідомляють особі, щодо якої ухвалено вирок, 

якщо вона перебуває на території України. 

За результатами судового розгляду суд постановляє  
ухвалу: 

− про виконання вироку суду іноземної держави пов- 

ністю або частково; 

− про відмову у виконанні вироку суду іноземної держави. 

Під час ухвалення рішення про виконання вироку суду 

іноземної держави суд може одночасно ухвалити рішення 

про  обрання запобіжного заходу стосовно особи. Копії ухвали 

суд надсилає Міністерству юстиції України та вручає особі, за-

судженій вироком суду іноземної держави, якщо така особа  

перебуває на території України.  

Судове рішення стосовно виконання вироку суду інозем-

ної держави може бути оскаржено в апеляційному порядку орга-

ном, що подав клопотання, особою, щодо якої вирішено відпо- 

відне питання, та прокурором. 

Відповідно до ст. 606 КПК засуджену судом України  

особу може бути передано для відбування покарання в іншу 
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державу, а засудженого іноземним судом громадянина України 

прийнято для відбування покарання в Україні тільки за умов: 

− якщо ця особа є громадянином держави виконання  

вироку; 

− якщо вирок набрав законної сили; 

− якщо на час отримання запиту про передання засудже-

ний має відбувати покарання упродовж щонайменше шість міся-

ців або якщо йому ухвалено вирок до увʼязнення на невизначе-

ний строк; 

− якщо на передачу згоден засуджений або з урахуванням 

його віку або фізичного або психічного стану на це згоден за-

конний представник засудженого; 

− якщо кримінальне правопорушення, внаслідок учинен-

ня якого було ухвалено вирок, є злочином згідно із законодавст-

вом держави виконання вироку або було б злочином у разі учи-

нення на її території, за учинення якого може бути призначено 

покарання у виді позбавлення волі; 

− якщо відшкодовано майнову шкоду, завдану кримі- 

нальним правопорушенням, а в разі наявності – також проце- 

суальні витрати; 

− якщо держава ухвалення вироку і держава виконання 

вироку згодні на передачу засудженого. 

Для передачі засудженого для відбування покарання  

необхідна його згода, яка повинна бути висловлена у письмовій 

формі. 

Етапи вирішення питання про передачу осіб, засуджених 
судами України, для відбування покарання в іноземних державах: 

1) питання про передачу вирішується Міністерством юс-

тиції України; 

2) після вивчення та перевірки матеріалів Міністерство 

юстиції України приймає рішення щодо передачі особи, засу-

дженої судом України до позбавлення волі, для подальшого  

відбування покарання у державі, громадянином якої вона є, про 

що надсилає інформацію відповідному органу іноземної держави 

та особі, за ініціативою якої розглядалося питання передачі засу-

дженої особи; 
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3) отримавши згоду на прийняття засудженого для відбу-

вання покарання, Міністерство юстиції України надсилає Мініс-

терству внутрішніх справ України доручення про узгодження 

місця, часу і порядку передачі та організацію передачі цієї  

особи з установи системи виконання покарань України в іно- 

земну державу; 

4) можливе застосування до особи акта амністії або поми-

лування. У цьому разі Міністерство юстиції України направляє 

уповноваженому (центральному) органу іноземної держави ко-

пію ухвали суду про зміну або скасування вироку або копію рі-

шення відповідних органів України про застосування до засу-

дженого амністії або помилування (див. також ст. 608 КПК); 

5) Міністерство юстиції України інформує державу щодо 

виконання вироку про прийняті процесуальні рішення. 

Етапи розгляду пропозицій про передачу громадян Украї-
ни, засуджених судами іноземних держав: 

Пропозиції іноземної держави про передачу громадян 

України, засуджених судом іноземної держави підлягають розг-

ляду Міністерством юстиції України. Міністерство юстиції 

України запитує необхідні документи для вирішення питання по 

суті. Після надходження усіх документів Міністерство юстиції 

України протягом місяця звертається до суду першої інстанції 

з  клопотанням про увідповіднення вироку іноземного суду до 

законодавства України (термін може бути продовжено до трьох 

місяців у разі, якщо матеріали надійшли іноземною мовою). 

У разі задоволення запиту Міністерство юстиції України 

направляє державі, судом якої ухвалено вирок, інформацію про 

це разом з копією ухвали суду за результатами розгляду клопо-

тання. Розгляд судом питання про увідповіднення іноземного 

вироку до законодавства України регламентовано ст. 610 КПК. 

У  ч. 4 цієї статті наголошено на тому, що суд може змінити три-

валість під час відбування покарання, що підлягає відбуванню на 

підставі вироку суду іноземної держави. 

Такими випадками є: 
− якщо законом України про кримінальну відповідаль-

ність за кримінальне правопорушення максимальний строк поз-
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бавлення волі є меншим, ніж призначений вироком суду інозем-

ної держави, суд визначає максимальний строк позбавлення волі, 

передбачений кримінальним законом України; 

− якщо строк покарання, призначений вироком суду іно-

земної держави, є меншим, ніж мінімальний строк, передбачений 

санкцією статті Кримінального кодексу України за відповідне 

кримінальне правопорушення, суд дотримується строку, визна-

ченого вироком суду іноземної держави. 

Наступним важливим положенням є те, що до особи, пе-

реданої в Україну для подальшого відбування покарання, може 

бути застосовано умовно-дострокове звільнення, амністію або 

здійснено помилування у порядку. Це положення кореспон- 

дується з засадою верховенства права та є його кульмінацією. 

У законі передбачені й випадки, коли Міністерство юсти-

ції України має повідомити компетентний орган держави, судом 

якої ухвалено вирок, про стан або результати виконання пока-

рання. Ними є такі: 

− завершення відбування покарання згідно зі законодав-

ством України; 

− смерть засудженої особи; 

− втеча засудженої особи. 

Зазначимо, що будь-які питання, повʼязані з переглядом 

вироку суду іноземної держави, вирішуються судом держави, 

в  якій ухвалено вирок (ст. 605 КПК). 

Витрати, повʼязані з передачею засудженого в Україні  

іноземця для подальшого відбування покарання в державу  

його громадянства, окрім тих, що виникли на території України, 

покриває держава, громадянином якої є засуджена особа. 

 
Контрольні запитання 

 
1. У чому суть поняття «міжнародне співробітництво 

у  кримінальному провадженні»? 

2. Як співвідносяться поняття «міжнародне співробіт-

ництво у кримінальному провадженні» та «міжнародна правова 

допомога у кримінальному провадженні»? 
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3. За якими основними напрямами здійснюється взаємо-

дія держав у сфері кримінальної юстиції? 

4. Які є форми міжнародного співробітництва під час 

кримінального провадження? 

5. Чим визначається обсяг міжнародного співробітницт-

ва у стосунках із конкретною державою? 

6. Які форми міжнародного співробітництва можливі 

лише за чинним міжнародним договором? 

7. У чому суть засади взаємності при наданні та отри-

манні міжнародної правової допомоги чи іншого міжнародного 

співробітництва? 

8. За яких умов Національне антикорупційне бюро 

України може звертатися із запитами про міжнародну правову 

допомогу в кримінальному провадженні? 

9. Які органи виконують допоміжну функцію у відноси-

нах із питань провадження у кримінальних справах? 

10. Чи можливе вирішення суперечностей, що виникають 

між державами у процесі міжнародного співробітництва за до-

помогою арбітражу? 

11. Чи усі засади кримінального провадження реалі- 

зуються у провадженнях, повʼязаних із міжнародним співробіт-

ництвом? 

12. Хто виступає центральним органом міжнародного 

співробітництва під час кримінального провадження від імені 

України та якими є його повноваження? 

13. За яких умов консульські та дипломатичні установи 

є  субʼєктами виконання процесуальних дій? 

14. Назвіть багатосторонні міжнародні договори, які ре-

гулюють питання міжнародного співробітництва під час кримі-

нального провадження. 

15. У чому суть поступки частиною суверенітету держа-

вами-учасницями міжнародного договору як одного із принципів 

у сфері міжнародного співробітництва? 

16. Чи має бути забезпечена відповідність прохання про 

надання міжнародної правової допомоги принципам та нормам 

законодавства держави-виконавця і чому? 
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17. Які підстави відмови у виконанні запиту про міжна-

родну правову допомогу? 

18. Який порядок виклику особи, яка перебуває за межа-

ми України? 

19. У чому полягає тимчасова передача осіб? 

20. Який порядок видачі осіб? 

21. У чому полягає тимчасовий арешт? 

22. Які підстави відмови в екстрадиції особи? 

23. Які умови перейняття кримінального провадження? 
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О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів, В. М. Трофименко, А. Р. Ту-
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С. О.  Сорока, Л. А. Наконечна; за ред. В. С. Канцір; Нац. ун-т «Львів. полі-

техніка». Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2015. 353 c. 

35. Кримінальний процес України: навч. посібник / С. В. Албул, 

С. Л. Деревянкін, О. В. Поліщук; Одес. держ. ун-т внутр. справ. Одеса: 

Букаєв В. В., 2015. 475 c. 



- 589 - 

36. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник / 

В. М. Тертишник. К.: Прав. Єдність; Алерта, 2014. 438 c. 
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АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 

 
 

А 

 

Апеляційна інстанція 

– провадження в суді апеляційної інстанції 315 

– порядок і строки апеляційного оскарження 320 

– підстави для скасування або зміни судового рішення  

судом апеляційної інстанції 330 

Апеляційна скарга 

– А. с. повертається 323 

– вимоги до А. с. 321 

Арешт 

– накладення А. на кореспонденцію 139 

– тимчасовий А. 555 

– екстрадиційний А. 556  

Аудіо-, відеоконтроль 

– А.-, в. особи 138 

– А.-, в. місця 166 

 

Б 

 

Близькі родичі   

 

В 

 

Варта 

– строки тримання під В. 39, 258 

– тримання під В. неповнолітнього 453 

– застосування запобіжного заходу у виді тримання  під В. 

для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) 556 
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– тримання під В. особи до отримання запиту про перей-

няття кримінального провадження 555 

Верховний Суд України 

– провадження у ВСУ 342 

– підстави для перегляду судових рішень у ВСУ 354 

Видача 

– В. особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (ек-

страдиція) 546 

Виїмка 

– огляд і В. кореспонденції 141, 142 

Виклик 

– судовий В. 273 

Виконання 

– В. судових рішень 304, 334, 356 

– В. вироків судів іноземних держав  

Виправданий    

Вирок 

– поняття В. 304, 335 

– види В. 306 

– зміст В. 306–308, 335 

– звернення до виконання В. 310, 311 

– визнання та виконання В. судів іноземних держав 

525,  572 

Висновок експерта   

Витрати 

– розподіл процесуальних В. 335 

Відводи    

Відеоконференція 

– проведення допиту, впізнання у режимі В.  під час досу-

дового розслідування 74, 82 

Відновлення  втрачених  матеріалів кримінального 

провадження   

Відповідач (див.  Цивільний відповідач)  

Відсторонення від посади   

Відшкодування шкоди (див. Шкода) 
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Впізнання 

– предʼявлення особи для В. 77, 78, 80 

– предʼявлення речей для В. 81 

– предʼявлення трупа для В. 81, 97  

Всебічність  

 

Г 

 

Гарантії кримінальні процесуальні  

Гласність 

Грошове стягнення   

Головуючий у судовому засіданні  

 

Д 

 

Державний захист 

Дипломатичне представництво   

Джерела кримінального процесуального права 

 

Джерела доказів 

– речові докази 182, 194, 296, 565 

– висновки експертів 107, 109, 110, 111, 112, 258, 381 

Диспозитивність   

Дізнання  

Докази 

Доказування 

– обставини, які підлягають Д. у кримінальному прова-

дженні 40  

– предмет Д. 76, 190, 263 

– процес Д. 40, 487   

Документи  

Домашній арешт (див. Арешт) 

Допит 

– одночасний Д. двох чи  більше допитаних осіб 56, 

70,  295, 296 

– Д.  малолітньої або неповнолітньої особи 71 
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– Д. у режимі відеоконференції 56, 262  

Доручення  

Досудове розслідування 

– сутність і структура Д. р. 5 

– керівник органу Д. р. 127, 162, 163, 181  

– слідчий органу Д. р.   

– загальні положення Д. р. 5 

– початок Д. р. 11, 429 

– етапи Д. р.  

– строки Д. р. 20, 44 

– зупинення Д. р. 223, 226, 168 

– закінчення Д. р. 190, 208, 211, 267 

– особливості Д. р. у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх 449 

 

Е 

 

Ексгумація 

– огляд трупа, повʼязаний з Е. 96 

Експеримент (див. Слідчий експеримент) 

Експерт 

– порядок залучення Е. 56, 108 

– висновок Е. 107, 109, 110, 258  

Експертиза 

– підстави проведення Е. 106 

– випадки обовʼязкового звернення до Е. для прове- 

дення Е. 96 

– види Е. 109 

– отримання зразків для Е. 56, 109, 163 

– психіатрична Е. 171 

Екстрадиційний арешт (див. Арешт)  

Екстрадиція  (див. Видача) 

Екстрадиційна  перевірка   

Електронні засоби контролю   

Електронні інформаційні системи 

– зняття інформації з Е. і. с.  
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Є 

 

Європейський суд з прав людини 

Єдиний реєстр досудових розслідувань   

 

Ж 

 

Житло 

– поняття Ж. чи іншого володіння особи 51, 87 

– обшук у Ж. чи іншому володінні особи 158 

– огляд в Ж. чи іншому володінні особи 31, 60, 95 

– обстеження  публічно недоступних  місць,  Ж. чи іншого 

володіння особи 150 

 

З 

 

Завдання кримінального провадження  

Закриття кримінального провадження   

Запасний суддя   

Запобіжні заходи 

Засади кримінального провадження 

Застава  

Заставодавець    

Засуджений    

Затримання 

– законне З. 478 

– З. з метою екстрадиції 549 

Захисник 

– обовʼязкова участь З. 408, 411, 61 

Захист 

Заходи забезпечення кримінального провадження 

Заявник   

Звільнення особи від кримінальної відповідальності   

Змагальність 

Зміна обвинувачення  
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Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж   

Зняття інформації з електронних інформаційних  

систем  

Зразки 

Зупинення 

– З. досудового розслідування 168 

– З. судового провадження 257 

 

І 

 

Імітування обстановки злочину   

Іноземний компетентний орган   

Інформація 

– зняття І. з електронних інформаційних систем 119, 

121,  136, 146 

Істотне  порушення  вимог  кримінального  проце- 

суального закону  

 

К 

 

Капітан судна   

Касаційна інстанція 

– провадження в суді касаційної інстанції 341 

– порядок і строки касаційного оскарження 344 

– повноваження суду касаційної інстанції 353, 354 

Касаційна скарга 

– особи, які мають право подати К. с. 343. 344 

– вимоги до К. с. 345 

Керівник органу досудового розслідування    

Контроль 

– судовий К. 221 

– К. за вчиненням злочину 157 

Контрольована поставка   

Контрольована та оперативна закупка   
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Конфіденційне співробітництво 

– використання К. с. 161 

Конфіденційний співробітник    

Кореспонденція 

– накладення арешту на К. 139 

– огляд і виїмка К. 142, 143 

Кримінальна відповідальність 

– порядок звільнення від К. в. 204 

Кримінальне провадження 

– К. п. в суді присяжних 249, 373 

– К. п. на підставі угод 385 

– К. п. щодо окремої категорії осіб 434 

– К. п. щодо неповнолітніх 449 

– К.  п. щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру 456 

– К. п. яке містить відомості, що становлять державну  

таємницю 466 

– К. п. у порядку перейняття 560 

– К. п. на території дипломатичних представництв, кон-

сульських установ України, на повітряному морському чи річко-

вому судні, що перебуває за межами  України  під прапором  або 

з розпізнавальним знаком України, якщо судно приписано до 

порту, розташованого в Україні 471 

– міжнародне співробітництво під час К. п. 523 

Кримінальна процесуальна форма    

Кримінальне правопорушення   

Кримінальні процесуальні відносини    

Кримінальні проступки 

– поняття К. п. 7 

– особливості досудового розслідування К. п. 8 

 

М 

 

Майно 

Малолітній, неповнолітній   
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Матеріали 

– обʼєднання і виділення М. досудового розслідування 

232, 19 

– відкриття М. іншій стороні 192 

– відновлення втрачених М. кримінального прова- 

дження 482 

Міжнародне співробітництво під час кримінального 

провадження 

– загальні положення М. с. 523 

– субʼєкти М. с. 529 

– обсяг М. є. 530  

Мова 

 

Н 

 

Нагляд 

– Н. прокурора у формі процесуального керів- 

ництва 7, 81  

– передання неповнолітнього підозрюваного, обвинуваче-

ного під Н. 453 

Нарада 

Негласні слідчі (розшукові) дії 

– поняття 117 

– види 119 

– субʼєкти проведення 120 

– порядок проведення 124 

– фіксація результатів 128  

Недоторканність 

Неосудність  

Неповнолітній 

– поняття Н.  

– особливості допиту Н. 73 

– кримінальне провадження щодо Н. 243  

Нічний час  

Нововиявлені обставини 
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– поняття Н. о. 365 

– підстави для здійснення кримінального провадження 

за  Н. о. 364 

– порядок здійснення перегляду судового рішення 

за  Н. о.  359 

 

О 

 

Обвинувачення 

– кримінальне провадження у формі приватного О. 385 

– зміна О. в суді  

– відмова від підтримання державного О. 251, 452 

Обвинувальний акт   

Обвинувачений   

Обшук  

Обстеження публічно недоступних місць, житла чи ін-

шого володіння особи   

Огляд 

– О. кореспонденції 140 

Оперативні підрозділи    

Освідування особи   

Оскарження 

– забезпечення права на О. 221, 314 

– О. рішень, дій чи бездіяльності органів досудового  

розслідування чи прокурора 214 

– О. недотримання розумних строків 228 

– О. ухвали слідчого судді 228 

– О. слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора 232 

– право на апеляційне О. 320 

– право на касаційне О. Особиста порука 344   

Особисте зобовʼязання   

Осудність 

– порядок здійснення досудового розслідування у кримі-

нальному провадженні щодо застосування примусових  

заходів  медичного  характеру та щодо обмежено осудних 

осіб  456 



- 601 - 

П 

 

Педагог 

– участь законного представника,  П., психолога або лікаря 

у слідчих (розшукових) діях за участю малолітньої або неповно-

літньої особи 61 

Перейняття кримінального провадження  

Перекладач  

Письмове апеляційне провадження  

Підготовче провадження  

Підозра 

– поняття, ознаки, сутність 38 

– зміст письмового повідомлення про П. 41 

– зміна повідомлення про П. 49 

Підозрюваний    

Підслідність   

Підсудність 

– визначення поняття П. 239 

– види П. 240 

Повідомлення 

– поняття П. у кримінальному провадженні 37 

– зміст П. 38 

– П. про підозру 49 

– П. учасників процесу про завершення досудового розслі-

дування 31 

Повістка  

Позивач  (див. Цивільний позивач) 

Показання 

Покарання 

– невідповідність призначеного судом П. ступеню тяжкос-

ті  кримінального  правопорушення та особі обвинуваченого 333 

Понятий   

Порівняльне дослідження 

– негласне отримання зразків, необхідних для П. 163 

Поручитель    
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Посада 

– відсторонення від посади 45, 448 

Потерпілий   

Право власності 

Правова визначеність   

Правова допомога   

Правопорушення (див. Кримінальне правопорушення) 

Правосуддя 

– доступ до П. та обовʼязковість судових рішень 424 

– здійснення П. судом 246, 247   

Предмет доказування    

Презумпція  невинуватості 

– П. н. та забезпечення доведеності вини 489   

Приватне життя 

– невтручання у П. ж. 33 

Приватне обвинувачення  (див.  Обвинувачення)  

Приватне спілкування 

– загальні положення про втручання у П. с. 135 

Привід  

Примирення 

– угода про П. 385 

Примусові заходи медичного характеру   

Присяжний 

– провадження в суді П. 439  

Прогалина 

Прокурор 

Процесуальні витрати (див. Витрати)  

Процесуальні дії   

Процесуальні рішення   

Процесуальні строки (див. Строки) 

Публічність    

Публічно недоступні місця 

– обстеження П. н. м., житла чи іншого володіння  

особи 150 
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Р 

 

Радіоелектронні засоби 

– установлення місцезнаходження Р. з. 153  

Реєстр 

– Р. матеріалів досудового розслідування 133, 210   

Речі 

Речові докази  

Рівність  перед законом і судом  

Рішення  Конституційного  Суду  України  (див.  

Джерела кримінального процесуального права)  

Розумність строків 

Розшук 

 

С 

 

Самовикриття 

– свобода від С. та право не свідчити проти близьких ро-

дичів та членів сімʼї 68 

Свідок 

– імунітет С. 68  

Свобода 

Секретар судового засідання   

Скарга 

– форма та зміст апеляційної С. 321, 323, 331 

– форма та зміст касаційної С. 345, 349  

Слідчі (розшукові) дії   

Слідчий 

Слідчий експеримент   

Слідчий суддя    

Спеціаліст    

Спеціальне завдання 

– виконання С. з. з розкриття злочинної діяльності органі-

зованої групи чи злочинної організації  

Спеціальне право 

Спільні слідчі групи 
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Спостереження, за особою, річчю або місцем   

Спрощене провадження  

Стадія   

Строки 

– розумні С. 21, 567 

– С. досудового розслідування 21 

– С. судового розгляду 248 

– С. апеляційного оскарження 320 

– С. касаційного оскарження 344 

Сторони кримінального провадження 

Суд 

– склад С. 243, 249, 272  

– головуючий у судовому засіданні 278, 309  

Суд присяжних  

Судове провадження 

– С. п. у першій інстанції 297  

– С. п. у апеляційній інстанції 315 

– С. п. у касаційній інстанції 341 

– кримінальне провадження на підставі угод 385 

Судове рішення 

– поняття С. р.  

– види С. р.  

– властивості С. р.  

– структура та зміст С. р.  

– порядок ухвалення С. р.   

– проголошення С. р.  

– виправлення описок і очевидних арифметичних помилок 

у С. р.  

– виконання судових рішень   

Судовий виклик (див. Виклик) 

Судовий розгляд (див.  Судове провадження) 

 

Т 

 

Таємниця 

– поняття державної Т.  
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– Т. наради суддів  

– кримінальне провадження, яке містить відомості, що 

становлять державну Т.  

– доступ до державної Т.   

Телекомунікаційні мережі 

Т. м. за допомогою технічних засобів та в результаті 

зняття відомостей з електронних інформаційних систем 

та  його повне фіксування Т. з.  

Тимчасове вилучення майна   

Тимчасовий доступ до речей і документів   

Тимчасова передача   

Тлумачення 

– правозастосовне Т.  

– елементи процесу Т.  

– способи Т. 

Транспортні телекомунікаційні мережі 

– зняття інформації з Т. т.   

Тримання під вартою (див. Варта) 

Труп 

 

У 

 

Угода 

– У. в кримінальному провадженні 385 

– У. про примирення 387 

– У. про визнання винуватості 399 

– досудове розслідування та судове провадження на підс-

таві У. 403 

– вирок на підставі У. 408  

Ухвала (див.  Судове рішення) 304, 334 

Учасники судового провадження   

 

Ф 

 

Фіксування 

– форми Ф. кримінального провадження 69  
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Функції 

– Ф. кримінальні процесуальні   

– Ф. правосуддя   

– Ф. обвинувачення  

– Ф. захисту  

– Ф. судового контролю   

 

Ц 

 

Центральний орган України  

Цивільний відповідач 

– представник, законний представник Ц. в. 253   

Цивільний позивач 

 

Ч 

 

Члени сімʼї  (див. Близькі родичі) 

 

Ш 

 

Шкода 

– цивільний позов у кримінальному провадженні 290 

– відшкодування (компенсація) Ш., завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю 199 
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