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Усвідомити поняття, значення та функції захисту в кримінальному 

процесі України. Визначитись з колом учасників кримінального 

провадження, які належать до сторони захисту, їх правами та обов’язками. 

Досконале вивчення сучасної інтерпретації поняття й суті функції 

захисту в кримінальному процесі України, дослідження взаємодії сторони 

захисту з іншими учасниками кримінального процесу допоможуть з’ясувати 

роль функції захисту та її значення й місце у структурі кримінальної 

процесуальної діяльності. 

 

В С Т У П 

 

Кримінальна процесуальна діяльність не завжди відповідає вимогам 

законності та обґрунтованості, при цьому правопорушення і помилки, що 

допускаються органами досудового розслідування, прокурорами, судом, 

найістотнішим чином зачіпають права фізичних і юридичних осіб, в тій або 

іншій якості залучених в сферу кримінального судочинства. Особливо це 

стосується підозрюваних та обвинувачених, проти яких така діяльність 

направлена. У зв’язку з цим в кримінальному процесуальному законодавстві 

передбачена діяльність певних учасників кримінального процесу, які 

виконують функцію захисту. 

Побудова правової держави неможлива без створення гарантій для 

захисту прав людини, особливо у такій специфічній державній діяльності як 

кримінальний процес. У даній лекції мова буде вестися про право на захист 

таких учасників кримінального процесу як підозрюваний (обвинувачений) у 

вчиненні кримінального правопорушення, які досить часто безпідставно і 

незаконно притягують до кримінальної відповідальності.  

 

І. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ І ЗАСАДИ ЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 

 

Справедливе правосуддя, повне, всебічне та об’єктивне дослідження 

обставин кримінальної правопорушення, а, отже, і встановлення істини у справі 

залежить не тільки від якості діяльності правоохоронних органів, але й від 

діяльності сторони захисту. Як стверджували ще радянські вчені-процесуалісти, 

діяльність захисника носить не приватний, а публічний характер. Допомога 

захисника необхідна не тільки обвинуваченому, але й органам правосуддя, які 

прагнуть встановити істину. Надання захисту широких прав не може заважати 

досягненню завдань кримінального провадження. Навпаки, звуження прав 

підозрюваного (обвинуваченого) і його захисника може призвести до 

необґрунтованого притягнення до кримінальної відповідальності та засудженню 

невинуватого, до помилок застосування кримінального закону, призначення 

несправедливого покарання.  

Використовуючи всі вказані в законі засоби і способи захисту з метою 

з’ясування обставин, що виправдовують обвинуваченого, виключають чи 

пом’якшують його відповідальність, надаючи обвинуваченому юридичну 
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допомогу, захисник сприяє виконанню завдань кримінального судочинства. 

Отже, захисник, захищаючи обвинуваченого, з одного боку допомагає йому 

протидіяти обвинуваченню, а з іншого - сприяє дотриманню законності і 

здійснення правосуддя. Важко не погодитись з таким висновком, бо дійсно, яким 

би не був об’єктивним слідчий у дослідженні обставин кримінального 

провадження, він все ж діє з боку обвинувачення і не в змозі забезпечити 

абсолютної об’єктивності. Наявність захисту забезпечує повноту та всебічність 

дослідження обставин провадження, є гарантією правосуддя.  

З впевненістю можна сказати, що з допомогою захисту встановлюється 

істина. Вона народжується у протиборстві протилежних суджень. Тому 

правосуддю рівною мірою необхідні і обвинувачення, і захист. Як кажуть, у 

суперечці народжується істина. Недооцінка необхідності існування захисту, 

нерозуміння її місця й ролі в кримінальному процесі неминуче ведуть до 

ухилення від дійсного шляху до істини, завдання шкоди інтересам держави, 

правам та інтересам громадян.  

Обвинувач та захисник є процесуальними супротивниками, але 

протилежність їх процесуальних функцій не виключає того, що захисник та 

обвинувач мають загальну мету - встановлення істини та сприяння у 

правильному вирішення судом кримінального провадження, у винесенні 

обґрунтованого, справедливого та  законного рішення.  

Із наведеного випливає висновок про важливість існування захисту у 

кримінальному процесі, але не менш важливим питанням є з’ясування сутності 

захисту.  

Слово «захист» відповідно до тлумачного словника української мови має 

шість значень:  

1. Дія за значенням захищати, захистити і захищатися, захиститися.  

2. Заступництво, охорона, підтримка, брати під захист.  

3. Місце, притулок, де можна захиститись, заховатися від когось, чого-

небудь, укриття // Споруда, пристосування і т.ін., що захищає від кого, чого-

небудь // рідко житло.  

4. Сторона, яка захищає обвинуваченого під час суду; оборона.  

5. Ті, хто у складі спортивної команди захищають якусь ділянку ігрового 

поля під час гри у футбол, хокей і т.ін.; проти нападу.  

6. Прийом гри у шахи
1
.  

Всі шість його значень хоч і не стосуються того поняття, що розглядаються 

у даному питанні і лише одне з них дає відповідь на поставлене питання у 

заголовку, але вони дають повною мірою зрозуміти його суть.  

На відміну від словника сучасної української мови вітчизняна юридична 

енциклопедія взагалі не містить такого визначення. Вона містить лише близьке за 

змістом визначення: захист цивільних справ - застосування цив.-правових засобів 

з метою забезпечення цив. прав. Здійснення за допомогою заходів матеріально-

                                           
1
 Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел, К.; Ірпінь: ВТФ 

―Перун‖, 2002. -1440 с. С.339.  
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правового і процесуально-правового характеру
2
. Російські видання юридичного 

словника також не дають конкретної відповіді на це питання, а лише містять 

визначення загального поняття: «Захист судовий - право громадян, а також 

сукупність процесуальних дій, направлених на захист честі і гідності, життя і 

здоров’я, особистої свободи і майна від злочинних посягань, на спростування 

обвинувачення або пом’якшення відповідальності обвинуваченого (підсудного). 

Це право забезпечується участю захисника (адвоката) у судочинстві по 

цивільних чи кримінальних справах»
3
.  

Така ситуація, на нашу думку, пов’язана з тривалим негативним 

ставленням радянських, частиною сучасних процесуалістів до такого роду 

кримінальної процесуальної діяльності. Але таке ставлення, на щастя, 

змінюється. Підтвердженням цьому є зміна державної політики до підготовки 

юристів, зокрема, введення в навчальні програми їх підготовки такої навчальної 

дисципліни як „Захист у кримінальному процесі України‖. Не стоять осторонь 

цього важливого питання й багато науковців, які темами дисертаційних 

досліджень обирають питання, пов’язані із захисною діяльністю в 

кримінальному процесі. 

Захист слід розглядати у трьох його значеннях: 

- захист як вид кримінальної процесуальної діяльності; 

- захист як кримінальна процесуальна функція; 

- захист як інститут кримінального процесуального права. 

На нашу думку, під захистом у першому його значенні слід розуміти 

кримінальну процесуальну діяльність учасників кримінального процесу - 

представників сторони захисту, направлену на повне або часткове спростування 

підозри (обвинувачення), а також на виявлення обставин, що пом’якшують 

відповідальність чи можуть бути використані на користь підозрюваного 

(обвинуваченого). 

Захист як вид кримінальної процесуальної діяльності є, по суті, певним 

напрямком такої діяльності чітко визначених кримінальним процесуальним 

законом суб’єктів. У цьому розумінні захист і функцію захисту слід розуміти як 

тотожні поняття. 

Функція захисту в кримінальному процесі - це основний напрямок 

діяльності підозрюваних (обвинувачених) і їхніх захисників, а також інших 

представників сторони захисту, спрямованих на повне або часткове 

спростування підозри чи обвинувачення, виявлення обставин, що можуть 

бути використані на користь підозрюваного (обвинуваченого). 

Зміст функції захисту утворюють: 

- заперечення по суті підозри і обвинувачення в цілому; 

- заперечення окремих пунктів підозри і обвинувачення; 

- заперечення кваліфікації; 

                                           
2
 Юридична енциклопедія: В 6 т./ Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін..- К.: «Укр. енцикл.», 

1998. т. 2:Д-Й. - 1999. - 744с.іл. - С.536-541. 
3
 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских.- М.: ИНФРА-М, 

1999. -VІ, 790 с. - С.222. 
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- давання іншого трактування дій підзахисного, не заперечуючи 

обвинувачення; 

- звернення органів досудового розслідування, прокуратури і суду на 

обставини, що пом’якшують вину; 

- наполягання на недостатності доказів, якими обґрунтовується підозра 

(обвинувачення). 

Поняття захисту і поняття функції захисту нерозривно пов’язується з 

поняттям сторін у кримінальному провадженні. Термін «сторони» 

здебільшого вживається до учасників судового розгляду, які мають 

протилежні інтереси. На цьому етапі кримінальної процесуальної діяльності 

(стадії) суть цього терміну проявляється найяскравіше, але його суть, на наш 

погляд, хоч і виглядає менш переконливо, але все ж існує і на досудовій 

стадії. Так, дійсно, на стадії досудового розслідування, особливо до 

повідомлення про підозру, ознаки сторін проявляються приховано, менш 

яскраво.  

Поняттям сторін охоплюються парні суб’єкти кримінального 

процесу, які переслідують в справі протилежні по своїй спрямованості 

інтереси, виконують згідно з ними протилежні за своїм характером 

процесуальні функції й для успішного здійснення їх користуються рівними 

процесуальними правами. 

Згідно з п. 19 ст. 3 КПК України, до учасників кримінального процесу, 

які виконують функцію захисту, відносяться: підозрюваний, обвинувачений 

(підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або 

вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні 

представники. 

Захист здійснюється у двох смислах: 

- в матеріально-правовому. Захист у матеріально-правовому смислі, у 

свою чергу, поділяється на кримінальний матеріальний і цивільний 

матеріальний смисли (заперечення кваліфікації злочину або окремих 

кваліфікуючих ознак - захист у кримінально-матеріальному смислі, а 

заперечення суми цивільного позову - цивільно-матеріальному смислі); 

- в кримінальному процесуальному (здійснення сукупності 

кримінальних процесуальних дій, направлених на досягнення мети захисту у 

матеріально-правовому смислі, які іменуються засобами захисту). 

Захист, як інститут кримінального процесуального права являє 

собою сукупність кримінальних процесуальних норм, що регулюють 

кримінальні процесуальні відносини, пов’язані із спростуванням або з 

пом’якшенням підозри (обвинувачення). Інститут захисту регулює 

кримінальну процесуальну діяльність всіх суб’єктів захисту і є частиною 

кримінального процесуального права. 

Значення захисту слід розглядати у двох аспектах: 

- державно-політичному і; 

- кримінально процесуальному. 

Державно-політичне значення захисту проявляється, перш за все, у 
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державницькому началі захисту, зацікавленості в ньому суспільства в цілому. 

Захист у кримінальному процесі - це функція державного значення. Захист у 

своїй діяльності по дослідженню всіх обставин кримінальної провадження 

допомагає встановленню істини, ставить за мету, щоб жоден невинуватий не 

був притягнутий до кримінальної відповідальності та покараний. Тому не 

лише обвинувачений, а й все суспільство зацікавлене у наявності 

кваліфікованого та рівноправного захисту. Саме завдяки цьому суспільство 

зацікавлене у наявності захисту, який у такому смислі має публічний 

характер.  

Політичне значення захисту проявляється в його виховній ролі. 

Захист, досягаючи своєї мети, - виправдання невинуватого, або, якнайменше, 

правильної кваліфікації злочинних дій обвинуваченого, здійснює виховний 

вплив на суспільство в цілому, утверджує віру в справедливість 

правоохоронної діяльності держави, є кримінально-процесуальною 

гарантією. 

Кримінальне процесуальне значення захисту проявляється в тому, 

що він, перш за все, є засобом захисту прав і законних інтересів 

обвинуваченого, засобом і, певною мірою, способом реалізації 

конституційного права на захист. 

До засад захисту або до загальних положень захисту слід віднести 

такі положення: 

1. Забороняються будь-які дії чи рішення, що обмежують право особи, 

переслідуваної у вчиненні кримінального правопорушення, на захист. 

2. Підозрюваний, обвинувачений, підсудний, засуджений є вільним у 

виборі захисника, засобів та способів захисту. 

3. Особа, переслідувана у вчиненні кримінального правопорушення, є 

вільною у виборі засобів та способів захисту. 

4. Особа, переслідувана у вчиненні кримінального правопорушення, 

має право як активно, так і пасивно захищатись від підозріння 

(обвинувачення). 

5. Особа, переслідувана у вчиненні кримінального правопорушення, 

має право обрати, як одного,  так і двох або більше захисників.  

6. Особа, переслідувана у вчиненні кримінального правопорушення, 

має право в будь-який момент відмовитись від захисника або замінити його 

іншим. 

7. Державні органи і посадові особи, які здійснюють кримінальне 

провадження, зобов’язані роз’яснити особі, переслідуваній у вчиненні 

кримінального правопорушення, право на захист та забезпечити його 

реалізацію. 

8. Державні органи і посадові особи, які здійснюють кримінальне 

провадження, перед призначенням захисника, участь якого є обов’язковою, 

зобов’язані згідно з законом з’ясувати у особи, переслідуваної у вчиненні 

кримінального правопорушення, питання чи не бажає вона обрати захисника 

на власний розсуд і забезпечити участь саме цього захисника. 

9. Захисник не вправі відмовитись від надання особі, переслідуваній у 



 10 

вчиненні кримінального правопорушення, необхідної юридичної допомоги та 

від виконання обов’язків захисника (за винятком випадків, передбачених 

законом). 

10. Захисник не вправі вчиняти дій, які б могли зашкодити інтересам 

особи, переслідуваної у вчиненні кримінального правопорушення, або так чи 

інакше розцінені останнім, як дії, що слугують на користь сторони 

обвинувачення. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Поняття захисту у кримінальному провадженні слід розглядати у трьох 

його значеннях: захист як вид кримінальної процесуальної діяльності; захист як 

кримінальна процесуальна функція; захист як інститут кримінального 

процесуального права. 

Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК, до учасників кримінального процесу, які 

виконують функцію захисту, відносяться: підозрюваний, обвинувачений 

(підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або 

вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні 

представники. 

 

ІІ. ПІДОЗРЮВАНИЙ (ОБВИНУВАЧЕНИЙ, ЗАСУДЖЕНИЙ, 

ВИПРАВДАНИЙ) - ПРЕДСТАВНИК СТОРОНИ ЗАХИСТУ. ЙОГО 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

 

Розгляд поняття підозрюваного слід розпочати з розгляду поняття 

учасників кримінального провадження.  

Учасники кримінального провадження - це особи, які вступають у 

кримінально-процесуальні правовідносини у зв'язку з подією кримінального 

правопорушення, чиї права та обов'язки регламентуються чинним 

законодавством.  

Відповідно до п. 24 ч. 1 ст. 3 КПК України учасниками 

кримінального провадження є: сторони кримінального провадження, 

потерпілий, його представник та законний представник, цивільний позивач, 

його представник та законний представник, цивільний відповідач та його 

представник, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження,особа, стосовно якої розглядається питання про видачу в 

іноземну державу (екстрадицію), заявник, свідок та його адвокат, понятий, 

заставодавець, перекладач, експерт, спеціаліст, секретар судового засідання, 

судовий розпорядник.  

Учасники кримінального провадження можуть бути поділені на чотири 

групи: 

1. Органи та посадові особи, які ведуть та безпосередньо здійснюють 

кримінальне процесуальне провадження.  

2. Особи, які мають та відстоюють власний інтерес.  

3. Особи, які захищають та представляють  інтереси інших осіб.  
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4. Особи, які сприяють кримінальному провадженню. 

Підозрюваний як учасник кримінального провадження відноситься до 

другої групи учасників - осіб, які мають та відстоюють власний інтерес.  

Згідно зі статтею 42 КПК підозрюваним є особа, якій у порядку, 

передбаченому статтями 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або 

особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального 

правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про 

підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення 

місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, 

передбачений КПК для вручення повідомлень. 

Законодавець пов’язує появу цього учасника кримінального 

провадження з винесенням письмового повідомлення про підозру.  

Обвинуваченим (підсудним) є особа, обвинувальний акт щодо якої 

переданий до суду у порядку, передбаченому статтею 291 КПК. 

Підозрюваний, обвинувачений має право: 

1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його 

підозрюють, обвинувачують; 

2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені 

КПК, а також отримати їх роз’яснення; 

3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого 

допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, 

а також після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх 

кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших 

процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент 

кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за 

рахунок держави у випадках, передбачених КПК та/або законом, що регулює 

надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв’язку з відсутністю 

коштів на її оплату; 

4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення 

або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання; 

5) давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення чи в 

будь-який момент відмовитися їх давати; 

6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання; 

7) у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою - на негайне повідомлення членів сім’ї, близьких 

родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з 

положеннями статті 213 КПК; 

8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази; 

9) брати участь у проведенні процесуальних дій; 

10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати 

свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться 

до протоколу; 

11) застосовувати з додержанням вимог КПК технічні засоби при 

проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, 

слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів 
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при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального 

провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що 

охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що 

виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала); 

12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про 

забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім’ї, близьких родичів, майна, 

житла тощо; 

13) заявляти відводи; 

14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в 

порядку, передбаченому статтею 221 КПК, та вимагати відкриття матеріалів 

згідно зі статтею 290 КПК; 

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові 

повідомлення; 

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, 

слідчого судді в порядку, передбаченому КПК; 

17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, 

діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову 

діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, 

визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, 

обвинувачення не підтвердилися; 

18) користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних 

документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності 

користуватися послугами перекладача за рахунок держави. 

Обвинувачений також має право: 

1) брати участь під час судового розгляду у допиті свідків 

обвинувачення або вимагати їхнього допиту, а також вимагати виклику і 

допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення; 

2) збирати і подавати суду докази; 

3) висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо клопотань 

інших учасників судового провадження; 

4) виступати в судових дебатах; 

5) ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним 

записом судового процесу, які йому зобов’язані надати уповноважені 

працівники суду, і подавати щодо них свої зауваження; 

6) оскаржувати в установленому КПК порядку судові рішення та 

ініціювати їх перегляд, знати про подані на них апеляційні та касаційні 

скарги, заяви про їх перегляд, подавати на них заперечення. 

Підозрюваний, обвинувачений мають також інші процесуальні права, 

передбачені КПК. 

Підозрюваний, обвинувачений, який є іноземцем і тримається під 

вартою, має право на зустріч з представником дипломатичної чи 

консульської установи своєї держави, яку йому зобов’язана забезпечити 

адміністрація місця ув’язнення. 

Підозрюваний, обвинувачений зобов’язаний: 
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1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а 

в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь 

повідомити про це зазначених осіб; 

2) виконувати обов’язки, покладені на нього рішенням про 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 

3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, 

прокурора, слідчого судді, суду. 

Підозрюваному, обвинуваченому вручається пам’ятка про його 

процесуальні права та обов’язки одночасно з їх повідомленням особою, яка 

здійснює таке повідомлення. 

Згідно зі статтею 43 КПК виправданим у кримінальному провадженні 

є обвинувачений, виправдувальний вирок суду щодо якого набрав законної 

сили, а засудженим - обвинувачений, обвинувальний вирок суду щодо якого 

набрав законної сили. 

Виправданий, засуджений має права обвинуваченого, передбачені 

статтею 42 КПК, в обсязі, необхідному для його захисту на відповідній стадії 

судового провадження. 

Якщо підозрюваним, обвинуваченим є неповнолітній або особа, 

визнана у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено 

дієздатною, до участі в процесуальній дії разом з ним залучається його 

законний представник (ч. 1 ст. 44 КПК). 

Як законні представники можуть бути залучені батьки 

(усиновлювачі), а в разі їх відсутності - опікуни чи піклувальники особи, інші 

повнолітні близькі родичі чи члени сім’ї, а також представники органів опіки 

і піклування, установ і організацій, під опікою чи піклуванням яких 

перебуває неповнолітній, недієздатний чи обмежено дієздатний. 

Про залучення законного представника слідчий, прокурор виносить 

постанову, а слідчий суддя, суд - постановляє ухвалу, копія якої вручається 

законному представнику. У разі якщо дії чи інтереси законного представника 

суперечать інтересам особи, яку він представляє, за рішенням слідчого, 

прокурора, слідчого судді, суду такий законний представник замінюється 

іншим з числа осіб, зазначених у частині другій цієї статті. 

Законний представник користується процесуальними правами особи, 

інтереси якої він представляє, крім процесуальних прав, реалізація яких 

здійснюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і не може бути 

доручена представнику. 

Юридична відповідальність підозрюваного (обвинуваченого). Під 

відповідальністю в загальному плані розуміється здатність суб'єкта 

виконувати певні вимоги й реалізувати завдання, що стоять перед ним, 

досягаючи спільно або особисто відчутного результату.  

Юридична відповідальність характеризується певними ознаками: 

виникає тільки при наявності правопорушення; основною підставою 

юридичної відповідальності є склад правопорушення; передбачає примусове 

позбавлення правопорушника певних соціальних благ (особистих, майнових 

або духовних); притягнення до юридичної відповідальності здійснюється 
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спеціально уповноваженими на це особами і тільки у відповідності із 

процесуальними нормами; визначена нормами права як один із видів 

державного примусу у формах каральних і правовідновлюючих заходів; 

завжди пов'язана з оформленням визначених правових приписів, які пов'язані 

з юридичною відповідальністю; суворою регламентацією заходів державного 

примусу у нормах права.
4
 

Юридична відповідальність - це юридичний обов'язок (міра 

покарання) правопорушника зазнати примусового, від імені держави 

(суспільства), на підставі закону або іншого нормативного акта, позбавлення 

його певних соціальних благ чи цінностей (матеріальних, духовних чи 

особистих), які йому належали до факту правопорушення з метою 

попередження правопорушень у перспективі й відновлення (чи 

відшкодування) втрачених суб'єктивних прав на матеріальні та духовні 

цінності. Тобто юридична відповідальність інтерпретується як реакція 

держави (суспільства) на вчинене правопорушення. 

У випадку порушення перелічених процесуальних обов'язків до 

підозрюваного (обвинуваченого) можуть бути застосовані заходи 

процесуального примусу, зокрема: привід; відсторонення від посади; 

застосування запобіжного заходу або зміна його на більш суворий; видалення 

із залу судового засідання тимчасово або на весь час судового розгляду 

справи тощо.  

Юридична відповідальність підозрюваного (обвинуваченого): 

• кримінальна процесуальна - застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження: приводу, запобіжного заходу та ін.; 

• кримінальна - у вигляді санкцій статей розділу XVIII КК, що 

передбачають відповідальність за: 

- втручання у діяльність судових органів (ст. 376 КК); 

- погрозу або насильство щодо судді, народного засідателя чи 

присяжного (ст. 377 КК); 

- умисне знищення або пошкодження майна судді, народного 

засідателя чи присяжного (ст. 378 КК); 

- посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у 

зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною зі здійсненням правосуддя (ст. 379 КК); 

- перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, 

примушування їх до відмови від давання показань чи висновку (ст. 386 КК); 

- розголошення даних досудового слідства або дізнання (ст. 387 КК); 

- незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого 

майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації (ст. 388 КК). 

Процесуально-правові гарантії реалізації підозрюваним 

(обвинувачем) права на захист. Конституція України (ст. 3) проголошує 

людину, її життя, здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку 

найвищою соціальною цінністю. Держава бере на себе обов'язок 

забезпечення прав і свобод людини. З цим обов'язком держави пов'язане 

                                           
4 
Зелена О. Поняття юридичної відповідальності: окремі проблеми. // Право України. 2002. № 11. - С. 110.
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право кожного вимагати від органів державної влади захисту його прав і 

свобод. 

Право на захист у кримінальному судочинстві є одним з 

найважливіших інститутів, гарантом прав особи. Його стабільність та 

життєздатність характеризує також рівень правової держави, демократії та 

культури суспільства. Безумовно, критерієм становлення держави повинна 

бути реальна забезпеченість захисту людини у суспільстві взагалі й у 

кримінальному судочинстві зокрема. 

Завдання захисту полягає в тому, щоб охороняти права учасників 

процесу і запобігати їх порушенням. Захисту потребують не тільки 

підозрюваний (обвинувачений), а й цивільний відповідач, яким для цього 

надано великий арсенал процесуальних засобів, а саме: 

1. Забезпечення особистого захисту, тобто надання законом 

підозрюваному (обвинуваченому) та іншим учасникам провадження такого 

обсягу процесуальних прав, реалізуючи які вони можуть особисто захищати 

свої законні інтереси. 

2. Забезпечення допоміжного захисту, тобто надання права 

скористатися допомогою захисника, представника чи законного 

представника. 

3. Забезпечення посадового захисту, тобто покладення законом на 

державні органи та осіб, які ведуть процес, обов'язку роз'яснити особам, які 

беруть участь у провадженні, їx права та забезпечити можливість їх 

здійснення. 

В силу презумпції невинуватості, яка є гарантією у здійсненні функції 

захисту, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути 

піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в 

законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду (ч. 1 ст. 62 

Конституції). У справах, які подаються для розгляду та їх вирішення в суд, 

орган розслідування та прокурор вправі і зобов'язані доводити винуватість 

особи (як і інші обставини справи), але закон не надає їм права вирішувати 

питання про винуватість цієї особи, визнаючи її винуватою. 

Право обвинуваченого на захист має бути забезпечено (гарантовано). 

Це конституційна вимога, вона закріплена у відповідних нормах 

кримінального процесуального законодавства України. Їх аналіз засвідчує, 

що кримінальними процесуальними гарантіями права підозрюваного 

(обвинуваченого) на захист є, передусім, система засад кримінального 

провадження (презумпція невинуватості, змагальність та рівноправність 

сторін тощо), а також відповідність правам підозрюваного (обвинуваченого) 

обов'язків суду, прокурора, слідчого, та передбачені КПК порядок і підстави 

виконання таких обов'язків.  

Важливою гарантією права підозрюваного (обвинуваченого) на захист 

є обов'язок згаданих вище суб'єктів кримінального провадження роз'яснити 

кожне з наданих йому прав (ст. 53 Конституції України). 

Право обвинуваченого на захист не може бути забезпечене за 

допомогою лише кримінальних процесуальних засобів. Це досягається 
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взаємодією багатьох чинників, у тому числі й високого професіоналізму 

суддів, прокурорів, слідчих. Забезпечення права підозрюваного 

(обвинуваченого) на захист є важливим і необхідним не тільки для 

особистості (для самого підозрюваного (обвинуваченого), а й для 

суспільства, держави, оскільки наявність та дотримання цього права - умова 

того, щоб суспільство було захищене від злочинних посягань шляхом 

виявлення та покарання дійсно винуватих у їх вчиненні. 

Права обвинуваченого дають йому можливість особисто та через 

захисника активно захищатись передусім від безпідставного кримінального 

переслідування, а також захищати й інші свої інтереси. 

Право обвинуваченого на захист утворює всю сукупність прав, наданих 

обвинуваченому, а також його захиснику, законному представнику. 

Відповідно до цього у кримінальному процесі забезпечуються різні 

немайнові, а також майнові інтереси обвинуваченого, до яких, зокрема, слід 

віднести і моральні. 

Конституційні засади забезпечення підозрюваному (обвинуваченому) 

права на захист і презумпції невинуватості - головні засади  гарантій 

об'єктивного, повного та всебічного розслідування і розгляду кримінальних 

проваджень. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, згідно зі ст. 42 КПК підозрюваним є особа, якій у 

порядку, передбаченому статтями 276-279 КПК, повідомлено про підозру, 

або особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального 

правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, 

однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, 

проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК для вручення 

повідомлень. Обвинуваченим (підсудним) є особа, обвинувальний акт щодо 

якої переданий до суду, передбаченому ст. 291 КПК. 

Відповідно до ст. 43 КПК виправданим у кримінальному провадженні є 

обвинувачений, виправдувальний вирок суду щодо якого набрав законної 

сили, а засудженим - обвинувачений, обвинувальний вирок суду щодо якого 

набрав законної сили.  

Всі ці учасники кримінального провадження мають визначені 

кримінальним процесуальним законом права, які дають їм можливість 

належним чином захищатися від висунутого підозріння (обвинувачення).  

 

ІІІ. ПОНЯТТЯ ЗАХИСНИКА. ОСОБИ, ЯКІ ДОПУСКАЮТЬСЯ,  

ЯК ЗАХИСНИКИ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАХИСНИКА 

ПІДОЗРЮВАНОГО (ОБВИНУВАЧЕНОГО) 

 

Згідно зі статтею 45 КПК захисником є адвокат, який здійснює 

захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, 

особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів 

медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх 
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застосування, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд 

питання про видачу іноземній державі (екстрадицію). 

Захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до 

Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі 

адвокатів України містяться відомості про зупинення або припинення права 

на зайняття адвокатською діяльністю. 

Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні 

(ст. 46 КПК). Захисник не має права взяти на себе захист іншої особи або 

надавати їй правову допомогу, якщо це суперечить інтересам особи, якій він 

надає або раніше надавав правову допомогу. 

Неприбуття захисника для участі у проведенні певної процесуальної 

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 процесуальної дії незаконною, крім випадків, коли участь 

захисника є обов’язковою. 

Якщо підозрюваний, обвинувачений заперечує проти проведення 

процесуальної дії за відсутності захисника, проведення процесуальної дії 

відкладається або для її проведення залучається захисник у порядку, 

передбаченому статтею 53 КПК.  

Одночасно брати участь у судовому розгляді можуть не більше п’яти 

захисників одного обвинуваченого. 

Захисник користується процесуальними правами підозрюваного, 

обвинуваченого, захист якого він здійснює, крім процесуальних прав, 

реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і 

не може бути доручена захиснику, з моменту надання документів, 

передбачених статтею 50 КПК, слідчому, прокурору, слідчому судді, суду. 

Захисник має право брати участь у проведенні допиту та інших 

процесуальних діях, що проводяться за участю підозрюваного, 

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, що виключають можливість прослуховування 

чи підслуховування. 

Документи, пов’язані з виконанням захисником його обов’язків, без 

його згоди не підлягають огляду, вилученню чи розголошенню слідчим, 

прокурором, слідчим суддею, судом. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 

службові особи зобов’язані виконувати законні вимоги захисника. 

Обов’язки захисника (ст. 47 КПК). Захисник зобов’язаний 

використовувати засоби захисту, передбачені цим Кодексом та іншими 

законами України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних 

інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з’ясування обставин, які 
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спростовують підозру чи обвинувачення, пом’якшують чи виключають 

кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого. 

Захисник зобов’язаний прибувати для участі у виконанні 

процесуальних дій за участю підозрюваного, обвинуваченого. У разі 

неможливості прибути в призначений строк захисник зобов’язаний завчасно 

повідомити про таку неможливість та її причини слідчого, прокурора, 

слідчого суддю, суд, а у разі, якщо він призначений органом (установою), 

уповноваженим законом на надання безоплатної правової допомоги, - також і 

цей орган (установу). 

Захисник без згоди підозрюваного, обвинуваченого не має права 

розголошувати відомості, які стали йому відомі у зв’язку з участю в 

кримінальному провадженні і становлять адвокатську або іншу охоронювану 

законом таємницю. 

Захисник після його залучення має право відмовитися від виконання 

своїх обов’язків лише у випадках: 

1) якщо є обставини, які згідно з КПК виключають його участь у 

кримінальному провадженні; 

2) незгоди з підозрюваним, обвинуваченим щодо вибраного ним 

способу захисту, за винятком випадків обов’язкової участі захисника; 

3) умисного невиконання підозрюваним, обвинуваченим умов 

укладеного з захисником договору, яке проявляється, зокрема, у 

систематичному недодержанні законних порад захисника, порушенні вимог 

КПК тощо; 

4) якщо він свою відмову мотивує відсутністю належної кваліфікації 

для надання правової допомоги у конкретному провадженні, що є особливо 

складним. 

Залучення захисника (ст. 48 КПК). Захисник може у будь-який 

момент бути залученим підозрюваним, обвинуваченим, їх законними 

представниками, а також іншими особами за проханням чи згодою 

підозрюваного, обвинуваченого до участі у кримінальному провадженні. 

Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов’язані надати затриманій особі 

чи особі, яка тримається під вартою, допомогу у встановленні зв’язку із 

захисником або особами, які можуть запросити захисника, а також надати 

можливість використати засоби зв’язку для запрошення захисника. Слідчий, 

прокурор, слідчий суддя, суд зобов’язані утримуватися від надання 

рекомендацій щодо залучення конкретного захисника. 

Захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом 

для здійснення захисту за призначенням у випадках та в порядку, визначених 

статтями 49 та 53 КПК. 

Залучення захисника слідчим, прокурором, слідчим суддею чи 

судом для здійснення захисту за призначенням (стаття 49 КПК). Слідчий, 

прокурор, слідчий суддя чи суд зобов’язані забезпечити участь захисника у 

кримінальному провадженні у випадках, якщо: 

1) відповідно до вимог ст. 52 КПК участь захисника є обов’язковою, а 

підозрюваний, обвинувачений не залучив захисника; 
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2) підозрюваний, обвинувачений заявив клопотання про залучення 

захисника, але за відсутністю коштів чи з інших об’єктивних причин не може 

його залучити самостійно; 

3) слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд вирішить, що обставини 

кримінального провадження вимагають участі захисника, а підозрюваний, 

обвинувачений не залучив його. 

Захисник може бути залучений слідчим, прокурором, слідчим суддею 

чи судом в інших випадках, передбачених законом, що регулює надання 

безоплатної правової допомоги. 

У цих випадках слідчий, прокурор виносить постанову, а слідчий суддя 

та суд постановляє ухвалу, якою доручає відповідному органу (установі), 

уповноваженому законом на надання безоплатної правової допомоги, 

призначити адвоката для здійснення захисту за призначенням та забезпечити 

його прибуття у зазначені у постанові (ухвалі) час і місце для участі у 

кримінальному провадженні. 

Постанова (ухвала) про доручення призначити адвоката негайно 

направляється відповідному органу (установі), уповноваженому законом на 

надання безоплатної правової допомоги, і є обов’язковою для негайного 

виконання. Невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання постанови 

(ухвали) про доручення призначити адвоката тягнуть відповідальність, 

встановлену законом. 

Підтвердження повноважень захисника (стаття 50 

КПК). Повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні 

підтверджуються: 

1) свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю; 

2) ордером, договором із захисником або дорученням органу 

(установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової 

допомоги. 

Встановлення будь-яких додаткових вимог, крім пред’явлення 

захисником документа, що посвідчує його особу, або умов для 

підтвердження повноважень захисника чи для його залучення до участі в 

кримінальному провадженні не допускається. 

Договір із захисником має право укласти особа, передбачена в ч. 1 ст. 

45 КПК, а також інші особи, які діють в її інтересах, за її клопотанням або за 

її наступною згодою (ст. 51 КПК).  

Обов’язкова участь захисника (ст. 52 КПК). Участь захисника є 

обов’язковою у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких 

злочинів. У цьому випадку участь захисника забезпечується з моменту 

набуття особою статусу підозрюваного. 

В інших випадках обов’язкова участь захисника забезпечується у 

кримінальному провадженні: 

1) щодо осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні 

кримінального правопорушення у віці до 18 років, - з моменту встановлення 

факту неповноліття або виникнення будь-яких сумнівів у тому, що особа є 

повнолітньою; 
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2) щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових 

заходів виховного характеру, - з моменту встановлення факту неповноліття 

або виникнення будь-яких сумнівів у тому, що особа є повнолітньою; 

3) щодо осіб, які внаслідок психічних чи фізичних вад (німі, глухі, сліпі 

тощо) не здатні повною мірою реалізувати свої права, - з моменту 

встановлення цих вад; 

4) щодо осіб, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне 

провадження, - з моменту встановлення цього факту; 

5) щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових 

заходів медичного характеру або вирішується питання про їх застосування, - 

з моменту встановлення факту наявності в особи психічного захворювання 

або інших відомостей, які викликають сумнів щодо її осудності; 

6) щодо реабілітації померлої особи - з моменту виникнення права на 

реабілітацію померлої особи; 

7) щодо осіб, стосовно яких здійснюється спеціальне досудове 

розслідування або спеціальне судове провадження, - з моменту прийняття 

відповідного процесуального рішення; 

8) у разі укладення угоди між прокурором та підозрюваним чи 

обвинуваченим про визнання винуватості - з моменту ініціювання укладення 

такої угоди. 

Залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії (ст. 

53 КПК). Слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд залучають захисника для 

проведення окремої процесуальної дії в порядку, передбаченому ст. 49 КПК, 

виключно у невідкладних випадках, коли є потреба у проведенні 

невідкладної процесуальної дії за участю захисника, а завчасно повідомлений 

захисник не може прибути для участі у проведенні процесуальної дії чи 

забезпечити участь іншого захисника або якщо підозрюваний, 

обвинувачений виявив бажання, але ще не встиг залучити захисника або 

прибуття обраного захисника неможливе. 

Запросити захисника до участі в окремій процесуальній дії має право і 

сам підозрюваний, обвинувачений. Якщо потреби у проведенні невідкладних 

процесуальних дій за участю захисника немає і коли неможливе прибуття 

захисника, обраного підозрюваним, обвинуваченим, протягом двадцяти 

чотирьох годин, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право 

запропонувати підозрюваному, обвинуваченому залучити іншого захисника. 

Під час проведення окремої процесуальної дії захисник має ті ж самі 

права й обов’язки, що й захисник, який здійснює захист протягом 

кримінального провадження. 

Захисник як до процесуальної дії, так і після неї має право зустрічатися 

з підозрюваним, обвинуваченим для підготовки до проведення процесуальної 

дії або обговорення її результатів. 

Здійснення захисту під час проведення окремої процесуальної дії не 

покладає на захисника обов’язку надалі здійснювати захист у всьому 

кримінальному провадженні або на окремій його стадії. 
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Відмова від захисника або його заміна (ст. 54 КПК). Підозрюваний, 

обвинувачений має право відмовитися від захисника або замінити його. 

Відмова від захисника або його заміна повинна відбуватися виключно в 

присутності захисника після надання можливості для конфіденційного 

спілкування. Така відмова або заміна фіксується у протоколі процесуальної 

дії. 

Відмова від захисника не приймається у випадку, якщо його участь є 

обов’язковою. У такому випадку, якщо підозрюваний, обвинувачений 

відмовляється від захисника і не залучає іншого захисника, захисник повинен 

бути залучений у порядку, передбаченому ст. 49 КПК, для здійснення 

захисту за призначенням. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Відповідно до ст. 45 КПК захисником є адвокат, який здійснює захист 

підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно 

якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а також 

особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній 

державі (екстрадицію). 

Захисник користується процесуальними правами підозрюваного, 

обвинуваченого, захист якого він здійснює, крім процесуальних прав, 

реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і 

не може бути доручена захиснику, з моменту надання документів, 

передбачених ст. 50 КПК, слідчому, прокурору, слідчому судді, суду. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Поняття захисту у кримінальному провадженні слід розглядати у трьох 

його значеннях: захист як вид кримінальної процесуальної діяльності; захист 

як кримінальна процесуальна функція; захист як інститут кримінального 

процесуального права.  

До учасників кримінального процесу, які виконують функцію захисту, 

відносяться: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, 

виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових 

заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх 

застосування, їхні захисники та законні представники. 

Згідно зі ст. 42 КПК підозрюваним є особа, якій у порядку, 

передбаченому статтями 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або особа, 

яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або 

особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено 

їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів 

для вручення у спосіб, передбачений КПК для вручення повідомлень. 

Обвинуваченим (підсудним) є особа, обвинувальний акт щодо якої 

переданий до суду, передбаченому ст. 291 КПК. 
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Виправданим у кримінальному провадженні є обвинувачений, 

виправдувальний вирок суду щодо якого набрав законної сили, а засудженим 

- обвинувачений, обвинувальний вирок суду щодо якого набрав законної 

сили. Всі ці учасники кримінального провадження мають визначені 

кримінальним процесуальним законом права, які дають їм можливість 

належним чином захищатися від висунутого підозріння (обвинувачення).  

Відповідно до ст. 45 КПК захисником є адвокат, який здійснює захист 

підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно 

якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а також 

особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній 

державі (екстрадицію). Захисником не може бути адвокат, відомості про 

якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у 

Єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення або 

припинення права на зайняття адвокатською діяльністю.  

Захисник користується процесуальними правами підозрюваного, 

обвинуваченого, захист якого він здійснює, крім процесуальних прав, 

реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і 

не може бути доручена захиснику, з моменту надання документів, 

передбачених ст. 50 КПК, слідчому, прокурору, слідчому судді, суду. 

Повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні 

підтверджуються: 

1) свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю; 

2) ордером, договором із захисником або дорученням органу 

(установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової 

допомоги. 

Встановлення будь-яких додаткових вимог, крім пред’явлення 

захисником документа, що посвідчує його особу, або умов для 

підтвердження повноважень захисника чи для його залучення до участі в 

кримінальному провадженні не допускається. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

До основних учасників кримінального процесу, які виконують функцію 

захисту, відносяться: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, 

виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових 

заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх 

застосування, їхні захисники та законні представники. 

Належне засвоєння питань захисної діяльності цих учасників 

кримінального провадження можна досягти лише у разі ретельного вивчення 

норм кримінального процесуального законодаства України, якими 

регламентується їхній процесуальний статус.  
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ТЕМА № 2 . ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХИСТУ В ХОДІ ПРОВАДЖЕННЯ  
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Метою вивчення цієї лекції є формування у студентів уяви щодо 

поняття захисту, надання правової допомоги, завдань та повноважень 

захисника, місце адвокатури у кримінальному процесі України, вивчення 

правової регламентації здійснення захисником (адвокатом, фахівцем в галузі 

права, які  за законом мають право на  надання правової допомоги особисто 

чи за дорученням юридичної особи, близькими родичами, опікунами або 

піклувальниками) захисту на досудовому слідстві та в суді.  

Формування у студентів систематизованих знань щодо правових 

можливостей  захисника на досудовому слідстві.   

З’ясування  ролі захисника на досудовому слідстві, розкриття основних 

положень діяльності адвоката щодо складання процесуальних актів захисту 

та розглянути правові можливості захисника на досудовому слідстві. 

Узгодження позицій захисту з підзахисним. Розглянути можливі колізії 

правових позицій захисника та підзахисного. 

З’ясування основних видів стратегії та тактики захисту на досудовому 

слідстві. 

Формування у студентів уяви щодо діяльності захисника по оцінці та 

наданню доказів. Визначення поняття доказів та критеріїв ознак доказів, 

необхідних для їх оцінки. З’ясування значення звернення захисника до 

фахівців з питань, що вимагають спеціальних знань. 

 

ВСТУП 

 

Конституція України проголошує, що підозрюваний, обвинувачений чи 

підсудний має право на захист (ч, 2 ст. 63). Забезпечення обвинуваченому 

цього права є однією з основних засад судочинства (п. 6 ч. 3 ст. 129). Для 

забезпечення права на захист від обвинувачення в Україні діє адвокатура в 

особі адвоката (захисника) (ч. 2 ст. 59). В Конституції України також 

закріплено принцип презумпції невинуватості, згідно з яким особа 

вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана 

кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному 
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порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов'язаний 

доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може 

ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на 

припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її 

користь (ч. 1, 2 і 3 ст. 62). Конституційні принципи забезпечення 

підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист і презумпції 

невинуватості є важливою гарантією об'єктивного розслідування і судового 

розгляду справи та запобігання притягненню до кримінальної 

відповідальності невинних осіб.  

Робота адвоката істотно різниться на досудовому слідстві i в суді. На 

початку досудового слідства адвокат володіє мінімумом інформації про 

обвинувачення: тільки те, що він знає із пред'явленого його клієнту 

обвинувачення та постанови про порушення кримінальної справи. Цих 

матеріалів явно недостатньо щоб виробити безпомилкову лінію захисту. До 

того ж слідчі не все, що є в їхньому розпорядженні, пред'являють 

обвинуваченому. Адже в ході досудового слідства вони мають можливість 

пере пред’явити обвинувачення, збільшити або зменшити його обсяг. 

Тому адвокат повинен ретельно та детально вивчати всі обставини 

справи та використовувати в повному обсязі наданні йому законом правові 

можливості, щоб як краще виконати свій обов’язок по захисту інтересів 

клієнта. 

Адвокат не підмінює підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, а діє 

поряд з ними. Водночас він є самостійним учасником процесу, має свої 

процесуальні права і обов'язки і, як правило, не залежить від підзахисного у 

визначенні тактики захисту, своєї позиції у справі. "Адвокати не повинні 

ідентифікуватися з їх клієнтами і справами клієнтів у зв'язку з виконанням їх 

професійних обов'язків", - вказується в документі ООН "Основні положення 

про роль адвокатів" (п. 18). Навіть якщо підзахисний визнає себе винним у 

вчиненні інкримінованого злочину, адвокат вправі за наявністю для цього 

підстав відстоювати перед слідчим і судом його невинність чи меншу 

винність. Коли ж він заперечує свою вину, а адвокат переконаний у його 

винності, то колізія (розбіжність) позицій підзахисного і захисника в даному 

питанні недопустима. У цьому випадку адвокат не вправі діяти за своїм 

внутрішнім переконанням, бо він фактично стане своєрідним обвинувачем і 

суддею, який вирішує питання про винність свого підзахисного. Така позиція 

адвоката, яка призведе або може призвести до погіршення процесуального 

стану підзахисного, не може бути висловлена. Адвокат повинен побудувати 

захист, визначити його засоби і способи, ґрунтуючись на показаннях 

підзахисного, який заперечує свою вину, і на оцінці інших доказів у справі. 

"Адвокат завжди повинен бути лояльним до інтересів свого клієнта", - в 

"Основних положеннях про роль адвокатів" (п. 15). Закон про адвокатуру 

встановлює, що при здійсненні своїх професійних обов'язків адвокат не має 

права використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої 

прийняв доручення (ч. 2 ст. 7).  
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Для доказування, що виступає як розумова діяльність особи, котра 

проводить дізнання, слідчого, прокурора, судді щодо обґрунтування 

прийнятого процесуального рішення, визначальним є оцінка ними 

результатів доказування (доказів та їх професійних джерел) з точки зору їх 

належності, допустимості, достатності й достовірності. 

Обвинувачення не може ґрунтуватись на доказах, одержаних 

незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності 

вини особи тлумачаться на її користь. Ці конституційні формули ще чекають 

свого ґрунтовного вивчення й упровадження в судову практику.  

В судовому засіданні досліджуються в основному матеріали, які зібрані 

під час досудового розслідування, тому діяльність адвоката по оцінці та 

наданню доказів є однією з форм його участі в доказуванні і впливу на вирі-

шення справи. 

 

І. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПУСКУ ЗАХИСНИКА 

ДО УЧАСТІ В КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ 

 

Згідно з ст. 45 КПК захисником є особа, яка в порядку, встановленому 

законом, уповноважена здійснювати захист прав i законних інтересів 

підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого та 

надавати їм необхідну юридичну допомогу при провадженні у кримінальної 

справи. 

Слід зазначити, що поняття адвокат і захисник не є тотожними.  

Відповідно до ст. 44 КПК України захисником може бути: 

1) адвокат; 

2) фахівець в галузі права; 

3) близькі родичі. 

У рішенні Конституційного Суду України у справі Солдатова від 16 

листопада 2000 року №13-рп/2000 зазначається, що „положення частини 

першої статті 59 Конституції України про те, що кожен є вільним у виборі 

захисника своїх прав, ...треба розуміти, як конституційне право 

підозрюваного, обвинуваченого і підсудного при захисті від обвинувачення 

та особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, з метою 

отримання правової допомоги вибирати захисником своїх прав особу, яка є 

фахівцем в галузі права і за законом має право на надання правової допомоги 

особисто чи за дорученням юридичної особи‖. Відповідні зміни були внесені 

до ч. 2 ст. 44 КПК України. 

Вказане рішення Конституційного Суду було піддане різкій критиці, 

насамперед з боку адвокатів. За ініціативою Спілки адвокатів України воно 

стало предметом детального вивчення правових експертів Ради Європи, які 

висловили своє негативне ставлення і наголосили, що надання правової 

допомоги особі (а тим більше – її захист у кримінальному процесі) може 

вважатися належним лише в разі, якщо воно здійснюється представниками: 

- незалежної професії; 
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- чия найвища кваліфікація, а також моральні якості перевірені в 

об’єктивний спосіб незалежними органами; 

- пов’язаними специфічним для професійного правозахисту 

кодексом (правилами етики); 

- які, відповідно, несуть дисциплінарну відповідальність аж до 

позбавлення права практикувати за порушення цих правил. 

В Україні таким вимогам відповідає лише адвокатура.  

У зв’язку з цим Пленум Верховного Суду України у Постанові від 

24.10.2003 р. №8 „Про застосування законодавства, яке забезпечує право на 

захист у кримінальному судочинстві‖ роз’яснив, що „при вирішенні питання 

про наявність у фахівців у галузі права повноважень на здійснення захисту в 

кримінальній  справі  належить також з'ясовувати,  яким саме законом їм 

надано право брати участь у кримінальному  судочинстві як  захисникам. 

Визнати  правильною практику тих судів, які за відсутності спеціального 

закону не допускають таких фахівців до здійснення  захисту в кримінальних 

справах‖. 

Оскільки такого спеціального закону насьогодні не існує, фахівці в 

галузі права до захисту у кримінальних справах не допускаються. 

Участь близьких родичів в якості захисників у кримінальному 

судочинстві має певні особливості: 

1) захисник допускається до участі в справі на будь-якій стадії 

процесу, в той час як близькі родичі обвинуваченого, його опікуни або 

піклувальники як захисники допускаються до участі в справі з моменту 

пред’явлення обвинуваченому для ознайомлення матеріалів досудового 

слідства; 

2) у випадках, коли участь захисника у справі є за законом 

обов’язковою, ці особи можуть брати участь як захисники лише одночасно з 

захисником-адвокатом чи іншим фахівцем в галузі права. 

Представник потерпілого. Право на захист законних інтересів у 

кримінальному процесі забезпечується потерпілому, цивільному позивачу і 

цивільному відповідачу. Ефективним засобом забезпечення цього права є 

участь адвоката в кримінальній справі як представника цих суб'єктів 

кримінально- процесуальної діяльності. Представники користуються 

процесуальними правами осіб, інтереси яких вони представляють (ст. 52 

КПК), тобто на відміну від захисників вони не є такими ж самостійними 

учасниками процесу, не мають своїх особливих процесуальних прав і діють 

поряд з потерпілим, цивільним позивачем і цивільним відповідачем або 

заміняють їх, але не вправі діяти на школу своїм довірителям. 

Здійснення представництва в суді у цивільних справах регулюється 

Цивільним процесуальним кодексом України, зокрема, ст. 110 ЦПК 

передбачає, що громадяни можуть вести свої справи в суді через своїх 

представників; при особистій участі у справі вони також вправі мати 

представника. Справи юридичних осіб у суді також можуть вести їх 

представники. Представниками можуть бути, серед інших осіб, адвокати, які 

підтверджують свої повноваження ордером (ст. 112, 113 ЦПК). Цивільний 
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процесуальний кодекс України надає представнику в суді право на вчинення 

від імені особи, яку він представляє,всіх процесуальних дій, крім прямо 

названих у ст. 115 ЦПК (наприклад, повна або часткова відмова від позовних 

вимог, визнання позову, зміна предмета позову, укладення мирової угоди, ос-

карження рішення суду тощо). Для вчинення кожної дії з названих у даній статті 

представник повинен мати довіреність. Отже, виконання обов'язків 

представника на підставі ордера, а не довіреності, не надає адвокату тих 

повноважень, які виникають згідно зі ст. 115 ЦПК, у якій зазначено, що 

кожна з перелічених дій має бути спеціально обумовлена у виданій 

представнику довіреності. 

Кодексом України про адміністративні правопорушення (ст. 268) 

передбачена участь адвоката або іншого фахівця у галузі права, який за законом 

має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної 

особи, у розгляді справи як захисника. Така редакція статті відповідає рішенню 

Конституційного Суду України від 16 листопада 2000 р. № 13-рп/2000 (справа 

про право вільного вибору захисника) щодо допуску до участі у кримінальному 

судочинстві і розгляді справ про адміністративні правопорушення не тільки 

адвокатів, а й інших юристів - «фахівців у галузі права», які за законом мають 

право на подання правової допомоги. Причому серед осіб, котрі беруть участь 

у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, названо 

захисника (ст. 271 КпАП). З огляду на зазначені повноваження він фактично є 

представником особи (від її імені вправі подавати скарги, діє за довіреністю 

тощо). Фактично до внесення Законом України від 5 квітня 2001 р. № 2342-Ш 

змін у згадану статтю саме таку функцію і виконував адвокат. Конституція 

України (ст. 59) встановила, що адвокати здійснюють захист від обвинувачення 

і надають правову допомогу. В адміністративному провадженні, на відміну від 

кримінального, де є обвинувачений, існує особа, яка притягається до 

адміністративної відповідальності протоколом про адміністративне 

правопорушення. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, 

має право при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката 

та іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на подання 

правової допомоги (ст. 268). Отже, посилання на захист чи захисника у 

провадженні в справах про адміністративне правопорушення відсутні. 

Конституція України проголошує право на захист підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного (ст. 63), а не особи, щодо якої порушено 

адміністративне провадження. Пропозиція Конституційного Суду України 

поширити термін «захисник» на випадки захисту громадянами прав, що 

виникають з цивільних, трудових, сімейних, адміністративних та інших 

правовідносин, не підтверджена достатніми правовими аргументами і була 

піддана критиці, зокрема у заяві Спілки адвокатів України.   

Закон розрізняє участь захисника за угодою і за призначенням. 

Захисник за згодою запрошується підозрюваним, обвинуваченим і 

підсудним, цього законними представниками, родичами або іншими особами 

за його дорученням або на їх прохання (ч. 1 ст. 47 КПК). 

Захисник за призначенням залучається до участі в справі особою, яка 
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провадить дізнання, слідчим, суддею або судом через адвокатські об’єднання 

у випадках, коли відмова від захисника не може бути прийнята і він не 

запрошується підозрюваним, підсудним або іншими особами, які мають на це 

право. Також на прохання підозрюваного, обвинуваченого, підсудного  коли 

перебуває під вартою, не знає будь-кого в даній місцевості, є 

малозабезпеченою особою тощо.  

Ст. 47 КПК України передбачає, що особа, яка проводить дізнання, 

слідчий або суд зобов'язані надати затриманій особі чи особі, яка утримується 

під вартою, допомогу у встановленні зв'язку із захисником або з особами, які 

можуть запросити захисника. 

На слідчого, прокурора і суд покладено обов'язок забезпечити 

обвинуваченому право на захист, у тому числі й можливість користуватися 

допомогою обраного захисника. Тому під час затримання або пред'явлення 

обвинувачення слідчий зобов'язаний роз'яснити підозрюваному або 

обвинуваченому його право мати захисника. 

Однак слід пам'ятати й інше. «В руках слідчого сконцентровано могутню і 

грізну силу, готову звалити на голову обвинуваченого (підозрюваного) цілий каскад 

відчутних примусових заходів. Ця сила може вторгнутися у житло, яке за звичай-

них умов вважається недоторканним, відкрити чужому погляду таємницю 

поштових відправлень, відсторонити людину від звичної роботи та продиктувати 

багато інших суворих обмежень аж до позбавлення вищого блага — свободи»
5
. 

За недопущення чи невчасне надання захисника, а також інші грубі 

порушення права підозрюваного, обвинуваченого, підсудного на захист, 

вчинені особою, яка провадить дізнання, слідчим, прокурором або суддею, у 

новому Кримінальному кодексі України (ст. 374) передбачено кримінальну 

відповідальність. 

Відповідно до ст. 21 КПК України до початку першого допиту 

підозрюваному, обвинуваченому і підсудному слід обов'язково роз'яснити його 

право мати захисника і скласти про це протокол. Однак формулювання цієї 

статті настільки традиційне і затерте, що ніхто навіть не звертає уваги на 

неправильно розставлені акценти. Адже право на захист передбачає не тільки 

роз'яснення щодо права мати захисника, а й, якщо підозрюваний, 

обвинувачений або підсудний виявив бажання користуватися правовою допо-

могою, заборону проводити допит до зустрічі з ним. 

Повноваження захисника підтверджуються:  

1. Адвоката - ордером відповідного адвокатського об'єднання;  

2. Адвоката, який не є членом адвокатського об'єднання - угодою, 

інших фахівців, які за законом чи за дорученням юридичної особи мають 

право на надання правової допомоги - угодою або дорученням юридичної 

особи; 

3. Близьких родичів, опікунів або піклувальників – заявою 

обвинуваченого, підсудного ,засудженого, виправданого про їх допуск до 

участі у справі як захисників. 

                                           
 



 31 

Слід мати на увазі й різну правову природу запрошення адвоката для 

захисту та його допуск до участі у справі. Запрошення адвоката є цивільно-

правовою угодою, а допуск адвоката до участі у справі — кримінально-

процесуальною дією. Законом не передбачено одночасне настання обох цих 

дій. Слідчий орган, суддя і суд не вправі відмовити в допуску захисника за 

угодою під тим приводом, що в справі бере участь захисник за призначенням. 

У цьому випадку останній замінюється захисником за угодою. 

Момент допуску захисника до участі в кримінальній справі. За 

загальним правилом захисник допускається на будь-якій стадії процесу (ст. 44 

КПК України), що розпочинається від моменту порушення кримінальної 

справи. Чинення обвинуваченому перепон щодо захисту з допомогою 

обраного ним захисника є істотним порушенням Конституції України і 

кримінального процесу. 

Близькі родичі допускаються до участі у справі від моменту 

пред'явлення обвинуваченому для ознайомлення матеріалів попереднього 

слідства - за заявою обвинуваченого, підсудного, засудженого, 

виправданого про їх допуск як захисників. 

У випадках, коли участь захисника є обов'язковою, близькі родичі можуть 

брати участь у справі лише водночас із захисником - адвокатом або іншим 

фахівцем, який має на це право за законом.  

Про допуск захисника до участі у справі слідчий, прокурор, орган 

дізнання виносять постанову, а суд - ухвалу. 

Якщо бути точним, то відповідно до ст. 12 Закону України «Про 

попереднє ув'язнення» слідчий направляв до СІЗО повідомлення про допуск 

адвоката до участі у справі. Очевидно, що цей порядок не зміниться, поки 

не будуть внесені зміни до Закону «Про попереднє ув'язнення». Далеко не 

завжди слідчі давали повідомлення на руки адвокату. Тому оформлення 

допуску адвоката процесуальним документом (постановою, ухвалою), 

мабуть, є правильним кроком з боку законодавця. 

Момент, з якого участь захисника у справі є обов'язковою, 

визначається по-різному (ст.45 КПК): 

- для неповнолітніх до 18 років - з моменту визнання особи 

підозрюваною або пред'явлення їй обвинувачення; 

- у справах осіб, які не володіють мовою, якою ведеться судочинство, — з 

моменту затримання особи або пред'явлення їй обвинувачення; 

- у справах осіб, які мають фізичні вади і не можуть самі реалізувати 

право на захист, - з моменту затримання особи чи пред'явлення їй 

обвинувачення, або з моменту встановлення цих вад; 

- для осіб, дії яких кваліфікуються за статтями, що передбачають 

довічне ув'язнення, - з моменту затримання чи пред'явлення обвинувачення; 

- при провадженні справи про застосування примусових заходів 

медичного характеру - з моменту встановлення факту наявності в особи 

душевної хвороби; 

- при провадженні справи про застосування примусових заходів виховного 

характеру - з моменту першого допиту неповнолітнього або поміщення його до 
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приймальника-розподільника. 

Іноді слідчі чинили перепони у допуску захисника до участі у справі та у 

побаченні із затриманим. Були випадки, коли, тільки оскарживши правомірні дії 

посадових осіб у суді, адвокат отримував дозвіл на побачення з підзахисним. 

Крім того, Кримінальним кодексом України передбачено кримінальну 

відповідальність за не допуск або невчасний допуск захисника. Все це зумовило 

потребу у процесуальному оформленні допуску особи, яка вступала у справу як 

захисник. Автор відчуває певну відповідальність за не зовсім вдале вирішення 

цього питання, оскільки був причетний до підготовки такої пропозиції 

депутатам, які працювали над поправками до Кримінально-процесуального 

кодексу. 

Для адвокатів у справі, у якій беруть участь близькі родичі, виникають 

додаткові труднощі, пов'язані з тим, що як захисники діють особи, які не знають 

права та не володіють методикою захисту. У слідчого, органу дізнання відкрива-

ються широкі можливості для контактів з родичами - захисниками і впливу на них 

у потрібному напрямку, зокрема з метою усунення небажаного адвоката шляхом 

критики його дій. 

Якщо участь захисника є обов'язковою, але затриманий або 

заарештований не бажає його мати, або ж якщо він бажає запросити захисника, 

але через брак коштів або з інших причин не може цього зробити, захисник 

призначається особою, яка проводить дізнання, слідчим, судом. 

За неможливості явки захисника, обраного підозрюваним, протягом 24 

годин, а захисника, обраного підсудним чи обвинуваченим, — 72 годин, особа, 

яка проводить дізнання, слідчий, суд мають право запропонувати підсудному 

запросити іншого. Якщо і цей захисник не може з'явитись для участі у справі 

протягом 24 годин, особа, яка проводить дізнання, слідчий або суддя 

постановою, а суд - ухвалою призначають захисника самі. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ  

Згідно з ст. 45 КПК України захисником є адвокат, який здійснює 

захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, 

стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного 

чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а 

також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу 

іноземній державі (екстрадицію). Захисником не може бути адвокат, 

відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України або 

стосовно якого у Єдиному реєстрі України містяться відомості про 

зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.  

Закон передбачає участь захисника в справі за угодою і за 

призначенням. Захисник за угодою запрошується підозрюваним, 

обвинуваченим чи підсудним, його законними представниками, родичами 

або іншими особами за його дорученням або на їх прохання (ч. 1 ст. 47 КПК). 

Захисник за призначенням (причому лише з числа адвокатів) залучається до 

участі в справі особою, яка провадить дізнання, слідчим, суддею чи судом 

через адвокатське об'єднання у випадках, коли відмова від захисника не може 
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бути прийнята і він не запрошений підозрюваним, підсудним або іншими 

переліченими вище посадовими особами. 

 

ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРШОЇ ЗУСТРІЧІ З ПІДЗАХИСНИМ 

 

Встановлення психологічного контакт з підзахисним. Процес 

спілкування між захисником і підзахисним супроводжується рядом 

труднощів, що викликаються в першу чергу психічним поляганням, в якому 

знаходиться обвинувачений, що особливо міститься під вартою. До числа 

полягань обвинуваченого, що негативно впливають на його психіку, 

розумову діяльність, сприяючих формуванню у нього бар'єрів спілкування, 

відносяться стрес і фрустрація.  

Процес спілкування між захисником і підзахисним не завжди складається 

гладко і проходить через ряд труднощів, які переборні при дотриманні деяких 

умов. 

Однією з основних перешкод для досягнення взаємної згоди між 

захисником і підзахисним і вироблення ними правильній позиції є бар'єр в 

спілкуванні. Слід мати у вигляді, що процес спілкування часто складається 

непросто і в звичній ситуації, у тому випадку, коли сторони між собою не 

конфліктують. Якщо ж йдеться про слідчу ситуацію, то тут проблема бар'єру в 

спілкуванні відчувається особливо гостро. Бар'єр може виникнути з моменту 

першої зустрічі, в результаті у взаємовідносин захисника і підзахисного 

відчуватиметься психологічна напруженість, скутість. 

Рекомендації для подолання психологічного бар'єра в спілкуванні 

захисника і підзахисного :  
1) при спілкуванні захиснику необхідно враховувати внутрішній стан 

підзахисного, а також той факт, що він сам постійно вивчається своїм 

клієнтом; 

2) захисник повинний пам'ятати, що вся інформація, що надходять від 

нього, оцінюється підзахисним негативно, скептично;  

3) відношення підзахисного до захисника визначається більше 

почуттєвим сприйняттям, чим розумом;  

4)  не допускається недовіра з обох сторін;  

5) установленню контакту сприяє аналіз адвокатом особистості 

підзахисного і вибір найбільш ефективних психологічних прийомів; 

Для захисника умови формування психологічного контакту з підзахисним 

характеризуються емоційною насиченістю, динамічністю, високим рівнем 

невизначеності і примусовим характером спілкування. 

Тому такі елементи, як "емоційне довір'я", "узгодженість дій" і "готовність 

до спілкування" присутні в змісті психологічного контакту лише тоді, коли мети 

підзахисного і захисника співпадають. Їх можна вважати проміжним 

результатом діяльності захисника по формуванню контакту. Психологічний 

контакт, що включає названі елементи, можна вважати ідеальною формою 

відносин захисника і підзахисного. Захисник повинен прагнути створення саме 

такої форми психологічного контакту. 
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Проте в реальності встановлення захисником психологічного контакту з 

підзахисним не така проста справа. Воно вимагає від адвоката терпіння, 

наполегливості, психологічного майстерності. 

У момент зустрічі відношення підзахисного до захисника визначається 

більше відчуттями, ніж розумом. Тому для першої зустрічі необхідно 

підготувати першу фразу, перші дії, які можуть викликати позитивні емоції 

підзахисного. У зв'язку з цим можна проявити доброзичливість, поцікавитися 

поляганням здоров'я підзахисного. 

Перше враження - це складний психологічний феномен, що включає 

плотський, логічний і емоційний компоненти. В нього входять ті або інші 

особливості вигляду і поводження людини.  

Психологічний контакт між захисником і підзахисним - ця 

поліфункціональна міжособова злагоджена ділова взаємодія, заснована на довір'ї 

і забезпечуючи отримання обома інформації по справі з дотриманням 

процесуальних норм і законних засобів захисту. Встановлення контакту не 

завжди є виконанням наперед розроблених психологічних рекомендацій, 

вироблених емпіричним шляхом адвокатською практикою, а є результатом 

аналізу особи підзахисного адвокатом і вибору таких психологічних проб, які 

представляються найефективнішими в даному конкретному випадку. 

Отже, відносини між захисником і підзахисним тільки тоді можуть 

привести до повного контакту, якщо вони ґрунтуватимуться на довірі. 

Досягненню цієї мети багато в чому сприяють норми кримінально-

процесуального закону. Так, ст. 72 УПК охороняє професійну таємницю 

адвоката-захисника. Вона свідчить, що захисник не може допитуватися як свідок 

по тих обставинах справи, які стали йому відомі у зв'язку з виконанням своїх 

обов'язків. Це положення закону створює повну можливість берегти адвокатську 

таємницю; психологічні гарантії довір'я. Створенню атмосфери довір'я також 

сприяє норма, закріплена в ч. 1 ст. 202, яка передбачає право захисника мати 

побачення з підзахисним наодинці. Це створює для обох учасників реальну 

можливість довірчого спілкування, можливість пізнати один одного, відверто і 

спокійно поговорити по суті справи.  

Відносини між захисником і підзахисним тільки тоді можуть привести 

до повного контакту, якщо вони ґрунтуватимуться на довірі. Потрібно 

довіряти своєму клієнту i не обов'язково дошукуватись істини, i ставати на 

позицію судді. Адвокат повинен захищати, а не судити.  

Захисник при першій же зустрічі повинен перевірити стан здоров'я 

клієнта, роз'яснити затриманому його права, та якомога точніше з’ясувати 

обставини справи. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ  

Відносини між захисником і підзахисним тільки тоді можуть привести 

до повного контакту, якщо вони ґрунтуватимуться на довірі. Потрібно 

довіряти своєму клієнту i не обов'язково дошукуватись істини, i ставати на 

позицію судді. Адвокат повинен захищати, а не судити.  
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Захисник при першій же зустрічі повинен перевірити стан здоров'я 

клієнта, роз'яснити затриманому його права, та якомога точніше з’ясувати 

обставини справи. 

 

ІІІ. РОЛЬ ЗАХИСНИКА НА ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ ТА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЗАТРИМАНОГО 

 

Роль захисника на досудовому слідстві визначається місцем, що 

посідає сам інститут досудового слідства у кримінальному процесі. Доля 

будь-якої кримінальної справи залежить від повноти та якості розслідування. 

Саме на цій стадії кримінального процесу вирішуються питання, що 

обумовлюють напрямки, в яких буде діяти суд, розглядаючи ту чи іншу 

справу. Не буде помилкою сказати, що саме на стадії досудового слідства 

закладається підгрунтя судочинства. Від того, яким буде це підгрунтя, 

залежать складність та якість судочинства. 

Інститут досудового слідства за своїм значенням у кримінальному процесі 

України та професія слідчого посідають чи не найпомітніше місце в 

юриспруденції. Суть досудового слідства у кримінальному процесі викладено 

в законі: швидке розкриття злочину, викриття та віддання до суду злочинця. 

Але за цією короткою сухою фразою величезний пласт людського буття, зміст 

якого - безкінечна боротьба з рукотворним монстром на ім'я злочин. 

На передньому плані цієї вічної боротьби постійно стикаються дві 

полярно протилежні сили - обвинувачення і захист.  

Посадові особи, які ведуть слідство, зобов'язані в силу закону 

забезпечувати дотримання прав затриманого і обвинуваченого. Тому 

вважалося, що захист прав обвинуваченого здійснює не тільки адвокат, 

а й прокурор, слідчий.  

Дійсно, усі органи, від яких тією чи іншою мірою залежить доля 

обвинуваченого (орган дізнання, слідчий, прокурор, суд), повинні не лише 

виконувати свою безпосередню справу, а й не порушувати реальне 

здійснення обвинуваченим своїх прав і законних інтересів. Ґрунтується така 

позиція на обов'язку об'єктивного дослідження обставин справи та 

виявлення як тих, що викривають, так і тих, що виправдують 

обвинуваченого, а також обставин, що пом'якшують і обтяжують його 

відповідальність. Але це все-таки не захист. 

Проблема ця досить є предметом теоретичних спорів. Можна 

тільки приєднатися до певної позиції. Розв'язання цієї проблеми 

примикає до конституційного принципу змагальності сторін.  

Обвинувачений заінтересований в тому, щоб не бути: 

 притягнутим до кримінальної відповідальності і засудженим, якщо 

він є невинним, або за більш тяжкий злочин, ніж той, який дійсно вчинив; 

  без встановлених законом підстав підданим арешту та іншим заходам 

процесуального примусу; підданим несправедливому покаранню, тобто 

такому, яке призначено без врахування характеру і ступеня суспільної 
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небезпечності вчиненого злочину, особи винного й обставин справи, які 

пом'якшують чи обтяжують відповідальність;  

 обмеженим у правах, наданих законом;  

 щоб була надана можливість реалізувати ці права і були забезпечені 

його особисті і майнові права.  

Це - законні інтереси обвинуваченого, вони включаються в його право 

на захист у кримінальному процесі. 

Забезпечення охорони особистих і майнових прав підозрюваного й 

обвинуваченого слідчими органами і судом полягає в обов'язку цих органів: 

 не розголошувати без необхідності обставин їх особистого життя;  

 не провадити дій, які принижують гідність цих осіб або є 

небезпечними для їх здоров'я; 

 повідомити про затримання особи, підозрюваної у вчинені злочину, 

сім'ю, якщо місце її проживання відоме; повідомити про арешт 

підозрюваного або обвинуваченого і його місце перебування дружину або 

іншого родича, а також сповістити про це за місцем роботи або навчання;  

 якщо обвинувачений є іноземним громадянином - направити 

постанову про арешт в Міністерство закордонних справ України; вжити 

заходів піклування про неповнолітніх дітей, до охорони майна і житла 

заарештованого чи засудженого до позбавлення волі;  

 дати дозвіл родичам на побачення із заарештованим чи засудженим; 

скасувати запобіжний захід або постанову про відсторонення обвинуваченого 

від посади, якщо в їх подальшому застосуванні немає необхідності; 

 вжити заходів до відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 

незаконного засудження, затримання чи арешту.  

Порушення права на захист завжди означає істотне порушення вимог 

кримінально-процесуального закону і є однією з найбільш поширених 

підстав для скасування вироків або інших рішень у справі. 

Найбільш ефективним засобом забезпечення підозрюваному, 

обвинуваченому, підсудному права на захист є участь захисника в 

кримінальному процесі, оскільки через юридичну необізнаність, а також 

психологічний шок, стан пригніченості, викликані фактом затримання, 

пред'явлення обвинувачення і засудження, вони неспроможні самі повністю 

реалізувати свої процесуальні права, особливо тоді, коли перебувають під 

вартою, тобто в ізоляції.  

Не слід ані на мить забувати, що визначальною особливістю адвоката є 

однобічність займаної ним позиції і його завданням не є пошук істини у 

справі як такої чи прагнення до абстрактної справедливості. Biн виконує 

конкретне завдання, визначене законом - надавати всебічну юридичну 

допомогу підзахисному. Адвокат зобов'язаний відшукати і використати в 

інтересах захисту вci помилки та слабкі місця, що підривають та розхитують 

висновки слідства про винність підзахисного. При цьому адвокат у жоден 

спосіб не підштовхує слідчого до посилення доказовості слабких аргументів. 
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Узаконене кредо адвоката чітко та недвозначно викладене у ст. 48 

КПК України в новій редакції: "Захисник зобов'язаний використовувати 

передбачені в цьому кодексі й інших законодавчих актах засоби захисту з 

метою з'ясування обставин, що усувають підозру чи обвинувачення, 

пом'якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, 

обвинувачуваного, підсудного, засудженого, i надає їм необхідну юридичну 

допомогу". 

Вимоги ст. 48 КПК України дещо не співпадають, подекуди 

вступають у протиріччя з певними положеннями Присяги адвоката. 

Приміром, претендент, вступаючи на посаду адвоката, згідно з ЗУ "Про 

адвокатуру", обіцяє "бути завжди справедливим". Така обіцянка суперечить 

принципам адвокатської діяльності. Об'єктивно справедливість тріумфує 

тоді, коли злочин розкрито, а злочинця покарано. Мета ж адвоката, 

використовуючи недоліки та помилки слідства, домогтися послаблення, а то i 

розвалу обвинувачення, навіть свідомо для нього винного у скоєнні 

злочину підзахисного, що за загально-моральними поняттями не може 

вважатися справедливим. 

Якщо ж адвокат, якого за відповідну фінансову винагороду 

запрошено захищати інтереси обвинувачуваного, стане займатися пошуками 

об'єктивної справедливості це неминуче призведе до конфлікту інтересів, а 

отже, і з обов'язком - захищати за будь-яких обставин. 

Вкрай важливою є вимога Закону про те, що адвокат «не має права 

використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв 

доручення». Ця вимога має два аспекти. Перший - це суворе попередження 

про несумлінність і непрофесіоналізм чи непорядність, що межує зі зрадою 

інтересів клієнта. На жаль, і те й інше не є рідкісним винятком. 

Саме з цією метою Закон забороняє адвокатові укладати угоду з надання 

юридичної допомоги у випадках, коли він у цій справі надає або раніше 

надавав юридичну допомогу особам, інтереси яких суперечать інтересам 

особи, що звернулася з проханням про ведення справи, або брав участь як 

слідчий, особа, що провадила дізнання, прокурор, громадський обвинувач, 

суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, представник 

потерпілого, цивільний позивач, цивільний відповідач, свідок, перекладач, 

понятті, а також, коли в розслідуванні або розгляді справи бере участь посадова 

особа, з якою адвокат перебуває в родинних стосунках. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ  

Для обвинувачуваного (підозрюваного) і його родичів адвокат стає 

головним порадником, єдиною ниткою, яка поєднує їx, і надійним засобом 

обміну інформацією. Від адвоката чекають реальної допомоги.  

На адвоката-захисника, що вступає у справу на стадії досудового 

слідства, покладається відповідальний обов'язок - використати усі вказані в 

законі засоби захисту з метою виявлення вже на цьому етапі кримінального 

процесу обставин, що виправдовують підозрюваного, обвинувачуваного, чи 
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пом'якшують або виключають його відповідальність, та надавати йому 

необхідну юридичну допомогу. 

 

ІУ. ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ТА ТАКТИКИ ЗАХИСТУ НА 

ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ 

 

Проблеми захисту по кримінальних справах найбільш оптимально 

можна розглядати з позицій слідчого, що є творцем слідчих ситуацій, в яких 

захисник виступає в ролі заручника двох протилежних позицій - 

підзахисного і слідчого. Для того, щоб захисник в даній ситуації не 

залишався простим спостерігачем або "байдужою" особою, що пасивно йде 

за слідчим, необхідно перш за все виробити стратегію і тактику захисту. Як 

би ефектно не був складений план захисту, як би чудово (на думку адвоката) 

не були виражені основні тези і вдалі контрудари, які в змозі поставити під 

сумнів всю звинувачувальну версію, процес захисту навряд чи складеться в 

єдине ціле без кардинальної стратегії. 

Стратегія - це генеральна програма дій захисника на весь період 

попереднього слідства і судового розгляду, включаючи і касаційне 

виробництво. 

Стратегія - це мистецтво керівництва процесом захисту. 

Стратегія розповсюджується на:  

- власну діяльність захисника; 

- діяльність колег, включених в професійні контакти; 

- діяльність учасників слідчих дій, тобто прямих партнерів професійної 

міжособової взаємодії. 

Стратегія захисту носить суто суб'єктивний характер, в ній 

відображається весь захисник, його здібність до оперативного аналізу, 

прогнозуванню, побудові версій, планів, їх оперативної і продуктивної 

реалізації, здібність до раціональної оцінки виконаної роботи і своєчасного 

коректування дефектів роботи. 

Стратегія захисту при різноманітті варіантів може будуватися в 

декількох напрямах. 

Аналітична стратегія захисту. Вона полягає в пошуку доказів, які 

можуть бути інтерпретовані в плані виправдання підзахисного і пом'якшення 

його вини. Виправдувальні і пом'якшувальні вину докази, побудовані в 

струнку систему, що розвивається та  яка складається з реальних елементів: 

- позиції підзахисного; 

- позиції захисника (з урахуванням особливостей її реалізації); 

- системи клопотань, направлених на пошук конкретних 

виправдувальних доказів, а також звернутих на тлумачення вже наявних 

даних; 

- участі в слідчих діях і тактичних операціях на користь захисту. 

Захист, побудований на системі психологічних пасток для слідчого. 
Значення названої стратегії полягає в пошуку і виявленні помилок слідчого і 

тактичному використовуванні цих помилок на користь підзахисного. 
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Діапазон слідчих помилок достатньо широкий і різноманітний: карно-

процесуальні помилки; кримінально-правові; тактичні; організаційні; 

психологічні (зв'язані з обставинами, які обмежують можливість 

раціонально оцінювати інформацію, ухвалювати рішення і т. д.); слідчо-

експертні (зв'язані з дефектами призначення експертиз, використовуванням 

дефектних порівняльних зразків, невірним тлумаченням результатів 

експертного дослідження). 

Поєднання названих стратегій є природним і тому стратегія захисту 

завжди носить інтеграційний характер. 

Вироблення тактики захисту багато в чому похідне від стратегії. 

Можна виділити наступні різновиди тактики захисту: оборонна, 

нейтральна, атакуюча (наступальна). 

Необхідно відзначити, що названі види тактики захисту не є 

вичерпними і абсолютними. Кожна з них містить в собі ряд позитивних 

елементів, що дозволяють досягти відповідних позитивних моментів в 

захисті і допомогти підзахисному. 

1. Загальна модель формування оборонної тактики захисту може 

виглядати таким чином: 

- ухвалення захистом всієї версії слідства цілком, без яких-небудь 

доповнень і поправок; 

- нагляд захисника за діяльністю слідчого; 

- фіксація помилок, допущених слідчим; 

- використовування слабких місць попереднього слідства для реалізації 

лінії захисту. 

Дана тактика захисту багато в чому пасивна, не відрізняється 

наступальністю. 

2. Загальна модель нейтральної тактики захисту може бути 

представлена таким чином: 

- пропозиція про співпрацю із слідчим, яка витікає від захисника; 

- психологічне вивчення особи слідчого. 

Дана тактика захисту найбільш часто зустрічається в практичній 

діяльності адвокатів. 

3. Загальна модель атакуючої (наступальної) тактики захисту 

може бути сформульована таким чином: 

- прихований виклик на всі пропозиції слідчого про контакт; 

- нав'язування слідчому конфліктної ситуації; 

- організація контрвипадів з боку захисника на дії слідчого; 

- захоплення ініціативи при проведенні ряду слідчих дій; 

- нав'язування трудомістких слідчих дій з метою захисту; 

- системний аналіз всіх дій слідчого; 

-  формування системи збалансованих пропозицій, направлених на 

руйнування звинувачувальної концепції слідчого.  

Дана тактика захисту базується на оволодінні адвокат ініціативою в 

процесі спілкування із слідчим, на протиборстві з ним. 
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 Обов'язковим елементом тактики захисту в атакуючому стилі є заява 

адвокатом клопотань. При цьому не має істотного значення, коли повинні 

бути заявлені клопотання, в який момент слідства і в якій кількості. Заявлене 

клопотання повинне відповідати наступним вимогам: 

- воно повинне носити мотивований, цілеспрямований і своєчасний 

характер; 

- клопотання не слід заявляти для демонстрації "показної активності" 

захисника. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ  

Стратегія захисту носить суто суб'єктивний характер, в ній 

відображається весь захисник, його здібність. 

Стратегія захисту може будуватися в двох напрямах: аналітичному та 

побудованому на системі психологічних пасток для слідчого. Поєднання 

названих стратегій є природним і тому стратегія захисту завжди носить 

інтеграційний характер. 

Виділяють також наступні різновиди тактики захисту: оборонна, 

нейтральна, атакуюча (наступальна). Названі види тактики захисту не є 

вичерпними і абсолютними, але кожна з них має позитивні елементи для 

здійснення захисту. 

 

У. ДОКАЗИ. КРИТЕРІЇ ПРАВОВИХ ОЗНАК ДОКАЗІВ 

 

Доказами в кримінальній справі є будь-які фактичні дані, на підставі 

яких у визначеному законом порядку орган дізнання, слідчий і суд 

установлюють наявність або відсутність суспільно небезпечного діяння, 

винність особи та інші обставини, що мають значення для справи (ст. 65 КПК 

України). 

Під «фактичними даними» розуміють не самі факти, а відомості про 

них. Факти - це події, явища дійсності, які не можна приєднати до справи. 

Через те при доказуванні слідчий, суд та інші особи оперують відомостями 

про ці події та явища, зафіксованими в показаннях допитаних осіб, 

документах та інших джерелах доказів. 

Отже, відповідно до ст. 65 КПК України суд у вирокові, а слідчий в 

постанові встановлюють один основний юридичний факт: це наявність або 

відсутність злочину, який складається з трьох юридичних фактів:  

1) події злочину;  

2) вчинення злочину особою, яка притягається до кримінальної 

відповідальності; 

 3) винуватість особи, яка вчинила це діяння. 

Процес перетворення фактів дійсності у встановлені вироком або 

постановою юридичні факти і є процесом доказування. Відповідно до ч. 3 ст. 

62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, 

одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. 
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Частина 2 ст. 65 КПК доповнена. Тепер докази встановлюються: 

показаннями свідка, показаннями потерпілого, показаннями підозрюваного, 

показаннями обвинуваченого, висновком експерта, речовими доказами, 

протоколами слідчих і судових дій, протоколами з відповідними додатками, 

складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-

розшукових заходів, та іншими документами.  

Тільки ті фактичні дані (відомості про факти), які є в названих 

джерелах, допустимо використовувати в кримінальному процесі як докази. 

Докази можуть бути прямими і непрямими (побічними), обвинувальними і 

виправдувальними, первинними і похідними. 

Поняття доказу в кримінальному процесі визначається як органічна 

єдність фактичних даних та їхніх процесуальних джерел, що має для усіх 

суб'єктів кримінального процесу єдине правове значення для встановлення 

обставин предмета доказування (див. ст. 64, 23 КПК). Фактичні дані 

характеризують змістовний зміст доказу, у той час як їx процесуальне 

джерело характеризує доказ з боку кримінально-процесуальної форми. 

Критерії правових ознак доказів (належність, допустимість, 

достовірність, достатність) у законі не визначено з достатньою чіткістю. Але 

саме на ці якості доказів повинен звертати особливу увагу суддя, прокурор, 

адвокат. 

Допустимість - це властивість доказу, яка характеризує його з позиції 

законності джерела фактичних даних (відомостей, інформації), а також 

способів одержання і закріплення фактичних даних уповноваженим на те 

органом або особою. Таким чином, допустимість доказу визначається 

законністю джерела, умов і способів їx одержання. У літературі вказується, 

що така властивість має включати в себе чотири критерії: 

1) належний суб'єкт, правомочний проводити процесуальні дії, 

направлені на одержання доказів; 

2) належне джерело фактичних даних, яке становлять зміст доказу; 

3) належна процесуальна дія, що використовується для одержання 

доказів; 

4) належний порядок проведення процесуальної дії, що 

використовується як засіб одержання доказів. 

Отже не будуть мати доказової сили дані, одержані не уповноваженим 

суб'єктом, з неналежного джерела, у результаті незаконної слідчої дії або з 

порушенням порядку проведення та оформлення доказу. 

Достатності доказів означає наявність у кримінальній справі такої 

сукупності доказів, яка викликає у суб'єкта доказування внутрішню 

переконаність у достовірному з'ясуванні наявності або відсутності обставин 

предмету доказування, необхідних для встановлення об'єктивної істини та 

прийняття правильного рішення у справі. 

В кримінальному процесі діє принцип "презумпції достовірності 

доказу" - зібраний у кримінальній справі доказ вважається достовірним доти, 

доки не буде встановлене протилежне - конкретний доказ недостовірний. 

Саме такий підхід дозволяє вирішити суперечність, коли, з одного боку, 



 42 

достовірність або недостовірність доказу встановлюється на підставі 

сукупності інших доказів, а це означає, що на початковому етапі дослідження 

властивостей фактичних даних наявна певна їх сукупність і достовірність 

першого доказу з цієї сукупності визначити неможливо, оскільки в такому 

випадку його достовірність встановлювалася б на підставі сукупності решти 

фактичних даних, достовірність яких ще не встановлена, а з іншого боку, 

необхідність отримання достовірних висновків у справі вимагає 

використовувати для обґрунтування істинності певного рішення саме 

достовірні фактичні дані. 

Належність доказів - це така внутрішньо властива їм якість, внаслідок 

якої вони здатні встановити обставини, необхідні для повного і правильного 

вирішення даної справи. Вимога належності охоплює не весь доказ у цілому, 

а його змістовну частину - фактичні дані; вона поширюється і на встановлені 

в ході процесуальної діяльності доказові факти. 

Залучати, однак, слід лише ті докази, які необхідні для правильного 

вирішення справи. Надмірне розширення кола доказів віддаляє момент 

постановляння вироку, веде до непродуктивних витрат державних коштів, 

марнування часу, захаращує справу зайвими матеріалами. В той же час 

невикористання необхідних доказів може тягти за собою однобічність, 

неповноту дослідження і неправильність вирішення справи. Все це свідчить 

про необхідність залучення всіх дійсно належних до справи доказів. 

Достовірність доказів в загальному розумінні означає, що вони 

правильно, адекватно відображають матеріальні і нематеріальні сліди. 

Доказуванням є дія по встановленню істинності будь-якого судження, 

положення (тези) на підставі інших суджень, істинність яких перевірена, за 

допомогою аргументів (посилок), істинність яких встановлена. Очевидно, що 

використання в доказуванні сумнівних, недостовірних даних може викликати 

помилкові висновки. 

Логічно зробити висновок, що доказова інформація повинна мати 

ознаки достовірності. Тільки за такої умови вона може бути покладена в 

основу висновків у справі, використана як засіб доказування. 

Предметом доказування в кримінальній справі є сукупність обставин, 

які необхідно дослідити при провадженні дізнання, попереднього слідства і 

розгляді справи в суді наявність чи відсутність злочину, час, місце, спосіб та 

інші обставини вчинення злочину; причини, з яких злочин не було доведено 

до кінця, роль кожної особи у вчиненні групового злочину, форма вини, 

мотив і мета злочину; вид, розмір і тяжкість шкоди, яку було чи могло бути 

заподіяно; обставини які обтяжують, пом'якшують чи виключають 

кримінальну відповідальність; обставини, які виключають чи зупиняють 

провадження у справі; обставини, які характеризують особу підозрюваного, 

обвинуваченого чи підсудного; розмір витрат на стаціонарне лікування 

потерпілого від злочину; безпосередні причини злочину та умови, що 

сприяли його вчиненню. 

Оцінка захисником доказів у справі. У теорії кримінального процесу 

та на практиці сформувалося стійке розуміння поняття оцінки доказів як 



 43 

розумової, логічної діяльності, що приводить до таких правових ознак 

доказів, як допустимість, належність, достовірність і достатність кожного 

окремого доказу та їхньої сукупності для формулювання висновків, рішень у 

справі. 

Адвокат, виконуючи свій професійний обов'язок, аналізує кожен доказ, 

що є у справі, незалежно від того, чи обґрунтовує цей доказ обвинувачення, 

або виправдовує підзахисного. У результаті такого аналізу адвокат ясно 

уявляє, що доведено у справі безумовно, із чим можна не погоджуватися, що 

у справі не доведено, і що взагалі не може бути доведено. 

Золотим правилом кожного адвоката є думка А.Л. Урусова: «Где 

сомнителен факт, там невозможно обвинение». Об'єктом оцінки є як докази, 

так і процесуальні джерела, що їх містять. До змісту оцінки доказів як 

фактичних даних входить установлення їхньої достовірності, належності 

допустимості й достатності для вирішення як окремих питань у справі, так і 

справи в цілому. Достовірність доказів означає, що вони правильно, 

адекватно відображають матеріальні і нематеріальні (ідеальні) сліди. 

Належність доказів визначається їхньою придатністю для встановлення 

наявності чи відсутності обставин, що входять до предмета доказування у 

справі. При оцінці достатності сукупності доказів головною характеристикою 

кожного окремого доказу, головною його ознакою стає значущість доказу, 

яка безпосередньо пов'язана з визначенням достатності доказів. Допустимість 

доказів визначається законністю джерела, умов і способів їx одержання. 

Можна говорити про те, що визначити значущість (силу) сукупності доказів і 

є визначити їх достатність. 

Усі необхідні обставини в кримінальному процесі встановлюються за 

допомогою вичерпного переліку процесуальних джерел. Тільки ті фактичні 

дані (відомості про факти), які є в названих у ст. 65 ч. 2 КПК України 

джерелах, допустимо використовувати в кримінальному процесі як докази. 

Пленум Верховного Суду України указав як на недоліки, що замість аналізу 

доказів суди посилаються лише на прізвища потерпілих, свідків та інших 

допитаних у справі осіб, не розкриваючи змісту цих та інших джерел. 

Слідчий, особа, яка проводить дізнання, прокурор або суд можуть 

збирати докази тільки у справах, які є в їхньому провадженні. Докази мають 

визнаватися такими, що одержані незаконним шляхом, коли ix збирання і 

закріплення здійснено або з порушенням гарантованих Конституцією 

України прав людини і громадянина, встановленого кримінально-

процесуальним законодавством порядку, або не уповноваженою на це 

особою чи органом, або за допомогою дій, не передбачених процесуальними 

нормами (п. 19 постанови Пленуму Верховного Суду України від 1 

листопада 1996 р. «Про застосування Конституції України при здійсненні 

правосуддя»). 

Оцінка доказів поєднується з їхньою перевіркою, тобто аналізом, а 

також порівнянням з іншими доказами як окремо, так і в сукупності. 

Перевірку не можна ототожнювати з оцінкою доказів, тому що оцінку 
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становить суто розумовий (логічний) процес, а поєднання цього процесу з 

практичними діями становить перевірку доказів. 

У процесі оцінки та перевірки доказів формується внутрішнє 

переконання суддів. Внутрішнє переконання - це такий стан свідомості 

суб’єкта оцінки, коли він вважає, що зібрані й перевірені у справі докази є 

достатніми для вирішення питання щодо наявності чи відсутності обставин, 

які входять до предмета доказування, або інших обставин, що мають 

значення для правильного вирішення справи, і впевнений у правильності 

свого висновку та готовий до практичних дій відповідно до отриманих знань. 

Внутрішнє переконання у своїй правоті є й у слідчого, прокурора, 

адвоката і в судді. Однак дійсною метою процесу доказування для адвоката є 

забезпечення сприятливого для клієнта формування внутрішнього 

переконання у суддів. Безумовно, що на суддів впливають не тільки фактори 

оцінки доказів, але й почуття суддів, морально-етичні чинники, ситуативні, 

цілеспрямовані, соціальні мотиви сприйняття певної справи. У суддів 

борються протилежні почуття: розуміння формальної правоти позиції однієї 

із сторін і спротив через особисту негативну оцінку особи. 

Іноді суддя передчасно формує для себе певне внутрішнє переконання 

(a скоріше за все - певну установку), і це заважає йому об'єктивно 

розібратись у справі. Адвокати повинні відчувати такий стан суддів, і 

зробити все можливе, щоб переконати його у своїй правоті. Певна негативна 

установка судді щодо позиції однієї із сторін - одне з проблемних питань 

судової практики, яке, на жаль, залишається поза увагою науки. Але 

адвокати, прокурори, представники сторін і сторони з цим явищем 

зустрічаються постійно. Емоційний елемент при ухваленні рішень досить 

часто недооцінюється адвокатами. 

Закон вимагає, щоб внутрішнє переконання було обґрунтованим, тобто 

формувалося на підставі всебічної, повної, об’єктивнoї оцінки зібраних і 

перевірених доказів, а не обставин справи. Шлях внутрішнього переконання 

повинен відображуватися через мотивування висновків. 

 

ВИСНОВКИ ДО П'ЯТОГО ПИТАННЯ  

Вітчизняний кримінальний процесуальний закон містить легальне 

визначення доказів у кримінальній справі. Невід'ємними ознаками 

кримінально-процесуальних доказів є їх допустимість, належність, 

достовірність та достатність. 

Законодавче закріплення недопустимості доказів дає змогу не пустити 

в судовий процес чутки, здогадки, думки і документи, джерело яких 

невідоме; докази, одержані незаконним шляхом або особою, яка не має на це 

права. Всі подібні докази юридичне хибні і тому не можуть 

використовуватись у процесі доказування.  

Оцінка джерел доказів, а також відомостей, що в них містяться, є 

важливим етапом процесу доказування, від результатів якого залежить 

прийняття процесуального рішення у справі і, як підсумок, виконання 

завдань кримінального судочинства. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Підводячи підсумок, ми можемо зазначити, що кримінально-

процесуальний закон визначає перелік випадків коли участь захисника в 

сфері кримінального судочинства є обов’язковою. Також кожна особа має 

право на безоплатну правову допомогу і це право відноситься до невід’ємних 

конституційних прав порушення якого тягне порушення закону.  

Прийняття адвокатом доручення на участь у кримінальній справі у якості 

захисника ставить перед ним ряд професійних та етичних завдань, сплетіння 

яких i визначає певний коридор поводження у певній справі i на певному 

етапі кримінального процесу. Слово "поводження", у цьому контексті, 

охоплює ряд найважливіших компонента: взаємини з підзахисним, слідчим, 

клієнтами; характер та специфіка справи; поводження підзахисного тощо. 

У психологічному плані між захисником і підзахисним повинні 

складаються довірчі відносини. При цьому захисник самостійно вибирає 

напрямок і тактику побудови захисту виступаючи від свого імені.  

Конституційні принципи забезпечення підозрюваному, 

обвинуваченому, підсудному права на захист і презумпції невинуватості є 

важливою гарантією об'єктивного розслідування і судового розгляду справи 

та запобігання притягненню до кримінальної відповідальності невинних осіб. 

Адвокат під час здійснення захисту має ряд правових можливостей, які 

повинен використовувати  для покрашення положення свого підзахисного. 

Своїми правовими можливостями адвокат повинен користуватися лише за 

наявності впевненості, що це не завдасть шкоди правам та інтересам клієнта. 

Адвокат вправі складати процесуальні акти захисту, якими є запитання, 

зауваження, клопотання, скарги, тощо. Адвокат не вправі здійснювати 

слідчих і судових дій по збиранню і перевірці доказів, бо це за чинним 

законодавством є виключною компетенцією слідчих органів, прокурора, 

судді і суду. Але він має право збирати відомості про факти, які можуть бути 

використані як докази в кримінальних та інших справах. 

Він зобов'язаний використовувати всі передбачені в законі засоби 

захисту з метою з'ясування обставин, що усувають підозру чи обвинувачення, 

пом'якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, 

обвинувачуваного, підсудного, засудженого, i надає їм необхідну юридичну 

допомогу. 

Таким чином, своєчасна підготовка до захисту, напрацьована і продумана 

лінія її здійснення дають можливість чітко формулювати свої думки на 

судовому процесі, правильно орієнтуватися в різноманітних ситуаціях, вносити 

поправки при виявленні нових обставин в раніше складений план. 

У кримінальному судочинстві лінія захисту захисника не визначена 

наперед. Кримінально-процесуальний закон надає захисникові певні 

можливості, що дають йому змогу користуватися специфічними засобами, 

методами і прийомами. 
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Лінія вибору захисту представляє собою реальні можливості вирішення 

правової ситуації, на яку може вплинути захисник.  

На основі аналізу матеріалів справи і контакту з підзахисним адвокат 

розробляє свою модель криміногенної ситуації і визначає стратегію і тактику 

захисту. 

В Україні не діє принцип, коли доказ, одержаний незаконним шляхом, 

тягне недійсність всіх інших пов'язаних з ним доказів, а отже, як наслідок і 

виправдувальний вирок. Норми Конституції дуже важко пробивають собі 

дорогу, бо їм протидіє колосальна інерція старої правосвідомості не тільки 

правоохоронних, а й судових органів.  

Одним з вагомих видів доказів є висновок експерта. Експертиза 

призначається у випадках, коли для вирішення певних питань при 

провадженні у справі потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання 

(ст. 75, 76 КПК України). 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Прийняття адвокатом доручення на участь у кримінальній справі у якості 

захисника ставить перед ним ряд професійних та етичних завдань, сплетіння 

яких i визначає певний коридор поводження у певній справі i на певному 

етапі кримінального процесу. У психологічному плані між захисником і 

підзахисним повинні складаються довірчі відносини. При цьому захисник 

самостійно вибирає напрямок і тактику побудови захисту виступаючи від 

свого імені.  

Для належного засвоєння питань даної теми студентам необхідно 

ретельно вивчити права та обов'язки захисника у кримінальному 

провадженні, а також Правила адвокатської етики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

ТЕМА № 3. ЗАХИСТ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

(4 години) 

 

ПЛАН: 

 

1. Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження. 

Загальні правила їх застосування…………………………………………51-54 
2. Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх застосування…………54-58 

3. Загальний порядок застосування, зміни та скасування запобіжних 

заходів……………………………………………………………………….58-64 

4. Порядок застосування окремих видів запобіжних заходів. Здійснення 

захисту під застосування запобіжних заходів……………………………64-82 

5. Інші заходи забезпечення кримінального провадження. Захист під час 

застосування інших заходів забезпечення кримінального 

провадження…………………………………………………………………82-96 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ЛІТЕРАТУРА: 

 

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України від 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 

30. - Ст. 141. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 

квіт. 2012 р. // Голос України. - 2012. - 19 травня (№ 90-91). 

3. Кримінально-процесуальний кодекс України: затв. Законом УРСР 

від 28 груд. 1960 р.: зі змін. і доповн. станом на 29 лист. 2010 р. - К.: Правова 

єдність, 2010. - 197 с. 

4. Про попереднє ув'язнення: Закон України від 30 черв. 1993 р. // 

Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 35. - Ст. 360. 

5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод // 

Офіційний вісник України. - 1998. - № 13. - Ст. 270. 

6. Рішення у справі за конституційним поданням 50 народних 

депутатів України про відповідність Конституції України (конституційність) 

положень ст. 150 Кримінально-процесуального кодексу України щодо 

тяжкості злочину (справа про врахування тяжкості злочину при застосуванні 

запобіжного заходу): рішення Конституційного Суду України від 08 лип. 

2003 р. // Вісник Конституційного Суду України. - 2003. - № 3. - Ст. 34. 

7. Рішення у справі щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) окремих положень статті 263 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та пункту 5 частини першої статті 11 

Закону України ―Про міліцію‖ (справа про строки адміністративного 

затримання) [Електронний ресурс]: рішення Конституційного Суду України 

від 11 жовт. 2011 р. - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-11.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-11


 48 

8. Рішення по справі «Свершов проти України»: рішення 

Європейського Суду з прав людини від 27 лист. 2008 р. // Офіційний вісник 

України. - 2009. - № 39. - Ст. 1344. 

9. Рішення по справі «Ткачов проти України» Рішення Європейського 

Суду з прав людини від 13 груд. 2007 р. // Офіційний вісник України. - 2008. - 

№ 31. - Ст. 1031. 

10.  Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді 

взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях 

дізнання і досудового слідства (зі змінами та доповненнями): постан. 

Пленуму Верховного Суду України від 25 квіт. 2003 р. № 4 // Постанови 

Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / [упоряд. В.В. 

Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова]. - К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. - С. 

247-256. 

11.  Про деякі питання застосування законодавства, яке регулює 

порядок і строки затримання (арешту) осіб при вирішенні питань, пов'язаних 

з екстрадицією: постан. Пленуму Верховного Суду України від 08 жовт. 2004 

р. № 16 // Вісник Верховного Суду України. - 2003. - № 3 (37). - С. 6-10. 

12.  Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у 

кримінальному судочинстві: постан. Пленуму Верховного Суду України від 

24 жовт. 2003 р. № 8 // Вісник Верховного Суду України. - 2003. - № 6 (40). - 

С. 20-24. 

13.  Про практику застосування судами застави як запобіжного заходу: 

постан. Пленуму Верховного Суду України від 26 берез. 1999 р. № 6, зі 

змінами, внес. згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України від 06 

черв. 2003 р. // Вісник Верховного Суду України. - 2003. - № 3. - С. 10-13. 

14.  Баулін О.В. Затримання та взяття під варту в Україні: стан, 

проблеми удосконалення законодавства та практики його застосування: 

посіб. / [О.В. Баулін, О.В. Беца, М.І. Сірий та ін.]. - К.: Атіка, 2002. - 96 с. 

15.  Білоусов О.І. Затримання підозрюваного у кримінальному процесі: 

[монографія] / О.І. Білоусов, С.М. Смоков. - Одеса: [б. в.], 2009. - 112 с. 

16.  Благодир А. А. Застосування примусу під час провадження слідчих 

дій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 

«Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність»/ А. А. Благодир. - К., 2009. - 17 с. 

17.  Борисов В.І. Проблеми затримання та взяття під варту на 

досудовому провадженні по кримінальній справі: [монографія] / В.І. Борисов, 

Н.В. Глинська, В.С. Зеленецький, О.Г. Шило. - Х.: Сх.-регіон. центр 

гуманітар.-освіт. ініціатив, 2005. - С. 352. 

18.  Бортновська З. Реалізація права на свободу і особисту 

недоторканність в українському кримінальному процесі / З. Бортновська // 

Право України. - 2003. - № 10. - С. 104-107. 

19.  Буланова Н.В. Заключение под стражу при предварительном 

расследовании преступлений: [науч.-метод. пособ.] / Буланова Н.В. - М.: 

Юрлитинформ, 2005. - 256 с. 



 49 

20.  Галаган В.І. Застосування деяких заходів процесуального примусу у 

світлі додержання конституційних прав і свобод людини / В.І. Галаган // 

Вісник Верховного Суду України. - 2002. - № 1. - С. 59-63. 

21.  Грошевой Ю.М. Досудове розслідування кримінальних справ: 

[навч.-практ. посіб.] / Ю.М. Грошевой, В.В. Вапнярчук, О.В. Капліна, О.Г. 

Шило; за заг. ред. Ю.М. Грошевого. - Х.: Фінн, 2009. - С. 130-187. 

22.  Данченко Т. Застава: історія розвитку та проблеми застосування / Т. 

Данченко // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 1. - С. 106-

108. 

23.  Дубинский А.Я. Меры пресечения в советском уголовном процессе 

/ А.Я. Дубинский, В.А. Сербулов. - К.: КВШ МВД СССР, 1980. - 52 с. 

24.  Дуванський О. Затримання особи та обрання їй запобіжного заходу 

у вигляді взяття під варту: у чинному КПК України та у його проекті / О. 

Дуванський // Право України. - 2005. - № 6. - С. 61-63. 

25.  Застосування запобіжних заходів, альтернативних взяттю під варту, 

у кримінальному судочинстві України: [посіб. викладача] / Н.М. Ахтирська, 

О.Ю. Костюченко, Д..В. Кухнюк, В.Д. Новіков. - К.: Конус-Ю, 2009. - 236 с. 

26.  Затримання та взяття під варту в процесі дізнання та досудового 

слідства в Україні / [Борисов В.І., Глинська Н.В., Зеленецький В.С., Шило 

О.Г.]. - Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2004. - 

160 с. 

27.  Ільченко С. Роль суду на досудових стадіях провадження 

кримінальних справ в аспекті обмеження конституційного права особи на 

недоторканність житла й іншого володіння / С. Ільченко // Підприємництво, 

господарство і право. - 2005. - № 1. - С. 115-119. 

28.  Маляренко В.Т. До питання про запобіжні заходи в кримінальному 

процесі / В.Т. Маляренко // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 4. - 

С. 41-44. 

29.  Маляренко В. Т. Найпоширеніші помилки та порушення законів, 

які допускаються при провадженні дізнання і попереднього слідства / В.Т. 

Маляренко // Кримінальний процес України: Стан та перспективи розвитку: 

[навч. посіб.]: Вибрані наукові праці. - К.: Ін Юре, 2004. - С. 21. 

30.  Омельченко Г.Е. Применение следователями органов внутренних 

дел мер пресечения к несовершеннолетним / Омельченко Г.Е. - К.: НИиРИО 

КВШ МВД СССР, 1988. - 92 с. 

31.  Пилипчук П.П. Обрання судом запобіжного заходу у вигляді взяття 

під варту в стадії досудового розслідування кримінальної справи / П.П. 

Пилипчук // Вісник Верховного Суду України. - 2001. - № 6. - С. 44-49. 

32.  Рожнова В.В. Застосування заходів процесуального примусу, 

пов’язаних з ізоляцією особи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза» / В.В. Рожнова. - К., 2003. - 18 с. 

33.  Рожнова В.В. Поміщення особи у медичний заклад: пропозиції до 

нового КПК України / В.В. Рожнова // Право і безпека. - Х., 2003. - № 4. 



 50 

34.  Рожнова В.В. Щодо поняття ―затримання осіб, підозрюваних у 

вчиненні злочину‖ // Право України. - 2001. - № 8. - С. 86-89. 

35.  Смоков С.М. Гарантії застосування заходів кримінально-

процесуального примусу у кримінальному судочинстві України: 

[монографія] / С.М. Смоков, К.Г. Горелкіна. - Одеса: Астропринт, 2012. - 152 

с. 

36.  Тищенко О.І. Запобіжний захід у вигляді взяття під варту: 

проблеми обрання та оскарження в досудовому провадженні по кримінальній 

справі: [монографія] / Тищенко О.І. - Х. : Фінн, 2008. - 176 с. 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Сформувати уявлення про діяльність адвоката-захисника під час 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження як на стадії 

досудового розслідування, так і в ході судового розгляду. 

 

ВСТУП 

Завдання кримінального судочинства визначені в ст. 2 Кримінального 

процесуального кодексу України, де вказано, що ними є ―захист особи, 

суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав та 

законних інтересів учасників кримінального провадження, а також 

забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового 

розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був 

притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не 

був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана 

необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника 

кримінального провадження була застосована належна правова процедура‖. 

Тобто інтереси суспільства щодо протидії злочинності, відновлення 

порушених злочином прав та понесення винними особами кримінальної 

відповідальності задовольняються за допомогою кримінального процесу. 

Для забезпечення вказаних завдань законодавець покладає на суб’єктів 

кримінального провадження певні обов’язки та визначає їх права. При цьому 

держава розраховує на те, що суб’єкти кримінального провадження будуть 

активно брати участь у кримінальному судочинстві, сприяти досягненню 

його завдань, та добросовісно виконувати процесуальні обов’язки. 

Втім, завдання кримінального судочинства не завжди співпадають з 

інтересами всіх сторін провадження, а тому суб’єкти провадження можуть 

перешкоджати досягненню визначених законом завдань шляхом невиконання 

процесуальних обов’язків чи зловживання наданими правами. А тому, для 

забезпечення досягнення завдань кримінального судочинства, кримінально-

процесуальне законодавство передбачає можливість застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження. 

Розділ ІІ Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 

2012 року визначає новий перелік заходів процесуального примусу, які 

іменуються ―Заходами забезпечення кримінального провадження‖. В теорії 

кримінального процесу термін ―заходи забезпечення кримінального 
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провадження‖ практично не використовується. Проте, аналіз законодавчо 

визначеного переліку цих заходів та мета їх застосування дозволяє 

стверджувати, що поняття ―заходи забезпечення кримінального 

провадження‖ та ―заходи кримінально-процесуального примусу‖ є 

тотожними. Адже ці заходи дають можливість виявляти, збирати та зберігати 

докази, попереджати можливу протиправну поведінку чи виключати 

можливість підозрюваного, обвинуваченого ухилитися від слідства та суду. 

Серед заходів забезпечення кримінального провадження важливе місце 

займають запобіжні заходи. 

Враховуючи те, що заходи забезпечення кримінального провадження 

обмежують права та свободи громадян (в тому числі і конституційні − 

недоторканість житла, таємницю листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції, банківських вкладів, свободу 

пересування тощо), закон піддає процедуру їх застосування детальній 

регламентації. 

Вивчення даної теми має важливе значення для успішного засвоєння 

всього кримінального процесу, адже заходи забезпечення кримінального 

провадження можуть застосовуватися на усіх стадіях кримінального 

провадження та взаємопов’язані із такими темами кримінально-

процесуального права як докази і доказування, провадження слідчих дій, 

оголошення особі про підозру тощо. 

 

І. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЇХ 

ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Розділ ІІ Кримінального процесуального кодексу України визначає 

порядок обрання, зміни та скасування заходів забезпечення кримінального 

провадження. 

Заходи забезпечення кримінального провадження (заходи кримінально-

процесуального примусу) − це передбачені кримінально-процесуальним 

законом процесуальні засоби державно-правового примусу, що 

застосовуються уповноваженими на те органами (посадовими особами), які 

здійснюють кримінальне провадження, у чітко визначеному законом порядку 

стосовно осіб, котрі залучаються до кримінально-процесуальної діяльності, 

для запобігання та припинення їхніх неправомірних дій, забезпечення 

виявлення та закріплення доказів з метою досягнення дієвості кримінального 

провадження. 

Відповідно до ст. 131 КПК заходами забезпечення кримінального 

провадження є: 

1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід (ст. ст. 

133−143 КПК); 

2) накладення грошового стягнення (ст. ст. 144−147 КПК);  

3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом 

(ст. ст. 148−153 КПК); 
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4) відсторонення від посади (ст. ст. 154−158 КПК); 

5) тимчасовий доступ до речей і документів (ст. ст. 159−166 КПК); 

6) тимчасове вилучення майна (ст. ст. 167−169 КПК); 

7) арешт майна (ст. ст. 170−175 КПК); 

8) затримання особи (ст. ст. 188− 192 КПК, ст. ст. 207−213); 

9) запобіжні заходи (ст. ст. 177−187 КПК). 

Класифікація заходів забезпечення кримінального провадження: 

• за цілями застосування: 

– заходи, що забезпечують участь підозрюваного, обвинуваченого у 

кримінальному провадженні та виконання ними процесуальних обов'язків 

(запобіжні заходи). Ці заходи пов’язані з суттєвим обмеженням свободи 

підозрюваного, обвинуваченого, мають специфічну мету та особливий 

порядок застосування. Тому види запобіжних заходів, мету, підстави та 

порядок їх застосування ми розглянемо окремо в наступних питаннях цієї 

теми; 

− заходи, що забезпечують отримання засобів доказування (виклик 

слідчим, прокурором, судовий виклик, тимчасовий доступ до речей і 

документів тощо). На відміну від запобіжних, завдання цих заходів полягає у 

забезпеченні слідчому та суду можливість виявити, вилучити та дослідити 

докази; 

− заходи, що спрямовані на забезпечення законного порядку в ході 

провадження в справі (привід, накладення грошового стягнення, 

відсторонення від посади); 

− заходи по забезпеченню цивільного позову та можливої конфіскації 

майна (тимчасове вилучення майна, арешт майна тощо); 

• за часом дії: 

– заходи, що тривають протягом певного часу (запобіжні заходи, 

відсторонення від посади, арешт майна тощо); 

– заходи, які є короткочасними (тимчасовий доступ до речей і 

документів; привід тощо); 

• за підставами застосування: 

– заходи, що застосовуються у зв’язку з невиконанням процесуальних 

обов’язків (привід, запобіжні заходи тощо); 

– заходи, які застосовуються незалежно від процесуального 

правопорушення (тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове 

вилучення майна); 

• за режимом обмеження прав і свобод людини: 

– заходи, що пов’язані з ізоляцією особи (тримання під вартою, 

домашній арешт, затримання особи); 

– заходи, які не пов’язані з ізоляцією особи (накладення грошового 

стягнення, тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, 

особиста порука, застава тощо). 

Варто також зауважити, що окрім заходів забезпечення кримінального 

провадження, які перераховані в ст. 131 КПК, під час кримінального 

провадження застосовуються й інші заходи процесуального примусу. Так, ст. 
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330 КПК передбачає, що при повторному порушенні обвинуваченим порядку 

судового засідання він може бути видалений за ухвалою суду з зали 

засідання тимчасово або на весь час судового розгляду. В ст. 499 КПК 

врегульований порядок поміщення у приймальник-розподільник для дітей 

осіб, які скоїли суспільно небезпечне діяння у віці від одинадцяти років і до 

досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність. 

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження. 

Стаття 132 КПК визначає загальні положення, що є обов’язковими при 

застосуванні всіх заходів забезпечення кримінального провадження. В 

нормах, які регулюють порядок застосування окремих заходів забезпечення 

кримінального провадження, ці положення можуть конкретизуватися 

залежно від особливостей того чи іншого заходу.  

Так, за загальним правилом, юридичною підставою застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження є ухвала слідчого судді або 

суду. Втім, у виняткових випадках, визначених у КПК, заходи забезпечення 

кримінального провадження можуть застосовуватися і без ухвали слідчого 

судді, суду, Так, § 2 глави 18 передбачає можливість затримання особи без 

ухвали слідчого судді, суду; ст. 168 КПК дозволяє тимчасово вилучати майно 

під час здійснення затримання в порядку визначеному ст. ст. 207 та 208 КПК. 

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження подається сторонами кримінального провадження до місцевого 

суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового 

розслідування. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну 

або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається 

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального 

провадження, в рамках якого подається клопотання. 

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні 

надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. 

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд 

зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення 

кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути 

використані під час судового розгляду для встановлення обставин у 

кримінальному провадженні. 

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК не допускається застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, якщо слідчий, прокурор не 

доведе, що: 

а) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального 

правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження (зокрема, 

ст. 299 КПК передбачає, що під час досудового розслідування кримінальних 

проступків не допускається застосування запобіжних заходів у вигляді 

домашнього арешту, застави або тримання під вартою); 
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б) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь 

втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, 

прокурора; 

в) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, 

прокурор звертається із клопотанням. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ  

Заходи забезпечення кримінального провадження − це передбачені 

кримінально-процесуальним законом процесуальні засоби державно-

правового примусу, що застосовуються уповноваженими на те органами 

(посадовими особами), які здійснюють кримінальне провадження, у чітко 

визначеному законом порядку стосовно осіб, котрі залучаються до 

кримінально-процесуальної діяльності, для запобігання та припинення їхніх 

неправомірних дій, забезпечення виявлення та закріплення доказів з метою 

досягнення дієвості кримінального провадження. 

Відповідно до ст. 131 КПК заходами забезпечення кримінального 

провадження є: 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід (ст. 

ст. 133−143 КПК); 2) накладення грошового стягнення (ст. ст. 144−147 КПК); 

3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом (ст. ст. 148−153 

КПК); 4) відсторонення від посади (ст. ст. 154−158 КПК); 5) тимчасовий 

доступ до речей і документів (ст. ст. 159−166 КПК); 6) тимчасове вилучення 

майна (ст. ст. 167−169 КПК); 7) арешт майна (ст. ст. 170−175 КПК); 8) 

затримання особи (ст. ст. 188− 192 КПК, ст. ст. 207−213); 9) запобіжні заходи 

(ст. ст. 177−187 КПК). 

 

ІІ. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, МЕТА І  

ПІДСТАВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ  

 

Система запобіжних заходів, підстави та порядок їх застосування 

регулюються главою 18 розділу ІІ КПК України.  

Запобіжні заходи – це частина заходів забезпечення кримінального 

провадження, спрямованих на забезпечення належної поведінки 

підозрюваного, обвинуваченого через певне обмеження їхніх особистих прав. 

Запобіжні заходи є найбільш суворим видом кримінально-

процесуального примусу і застосовуються для забезпечення успішного 

здійснення досудового провадження та судового розгляду кримінальних 

правопорушень.  

Система запобіжних заходів визначена в ст. 176 КПК України, а саме: 

1) особисте зобов'язання (ст. 179 КПК); 

2) особиста порука (ст. 180 КПК); 

3) застава (ст. 182 КПК); 

4) домашній арешт (ст. 181 КПК); 

5) затримання – тимчасовий запобіжний захід (ст.ст. 188−192, 207−213 

КПК); 

6) тримання під вартою (ст. 183 КПК). 
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В нормах Кримінального процесуального кодексу, які визначають 

особливі порядки кримінального провадження (розділ ІV), визначені 

наступні запобіжні заходи: 

  до неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених може 

застосовуватися передання їх під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, 

а до неповнолітніх, які виховуються в дитячій установі, − передання їх під 

нагляд адміністрації цієї установи ( ч.1 ст. 493 КПК); 

  до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових 

заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, 

можуть бути застосовані судом такі запобіжні заходи: 

− передання на піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім'ї 

з обов'язковим лікарським наглядом; 

− поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають її 

небезпечну поведінку (ч.1 ст. 508 КПК). 

Окрім цього, в розділі IХ КПК, який визначає порядок Міжнародного 

співробітництва під час кримінального провадження, зустрічається термін 

екстрадиційний арешт, що визначається як запобіжний захід у вигляді 

тримання особи під вартою з метою забезпечення її видачі (екстрадиції) – п.9 

ст. 541 КПК. 

Наявність системи запобіжних заходів забезпечує можливість 

ситуативного підходу до їх застосування в практиці кримінального 

провадження, що передбачає взяття до уваги не лише обставин провадження, 

а й суворості запобіжного заходу. Так, одні запобіжні заходи обмежують 

свободу обвинуваченого, створюють лише психологічні перешкоди ухилення 

від обов’язків (особисте зобов'язання, особиста порука), інші − частково або 

повністю позбавляють підозрюваного, обвинуваченого фізичної можливості 

ухилитися від слідства та суду (тримання під вартою). 

Вказаний перелік запобіжних заходів у кожному конкретному випадку 

дозволяє індивідуалізувати його застосування враховуючи при цьому як 

інтереси правосуддя, так і недопущення невиправданих обмежень прав і 

свобод підозрюваного, обвинуваченого. При цьому, Кримінальний 

процесуальний кодекс в окремих нормах конкретизує умови застосування 

певних запобіжних заходів. Так, відповідно до ч.7 ст.194 КПК, до 

підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено 

основне покарання у виді штрафу понад 3000 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян (далі − НМДГ), може бути застосовано запобіжний захід 

лише у вигляді застави або тримання під вартою.  

Окрім цього, відповідно до ч.3 ст.176 КПК України слідчий суддя, суд 

відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не 

доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування 

запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із 

більш м'яких запобіжних заходів, передбачених частиною не може запобігти 

доведеним під час розгляду ризику або ризикам. 
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В ст. 183 КПК визначено, що тримання під вартою застосовується 

виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких 

запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим в ст.177 КПК.  

На відміну від КПК 1960 року, Кримінальний процесуальний кодекс 

2012 року в ч. 3 ст.176 законодавчо визначив, що найбільш м'яким 

запобіжним заходом є особисте зобов'язання, а найбільш суворим – тримання 

під вартою. Отже, за мірою зростання суворості запобіжні заходи 

розташовуються таким чином: особисте зобов'язання, особиста порука, 

застава, домашній арешт, тримання під вартою. 

Метою застосування запобіжних заходів у кримінальному процесі є (ч. 

1 ст. 177 КПК): 

1) забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених 

на нього процесуальних обов'язків; 

2) запобігання спробам (звідси – запобіжні заходи): 

− переховуватися від органів досудового розслідування та (або) суду; 

− знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, 

які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального 

правопорушення; 

− незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, 

обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному 

провадженні; 

− перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 

− вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити 

кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. 

Запобіжні заходи можуть застосовуватися лише за наявності підстав, 

визначених в ч. 2 ст. 177 КПК, де передбачено, що підставою застосування 

запобіжного заходу є: 

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального 

правопорушення. Обґрунтованість підозри має підтверджуватися зібраними 

достатніми даними, що вказують на наявність ознак кримінального 

правопорушення; 

2) наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду 

вважати, що підозрюваний, обвинувачений може здійснити дії визначені у 

ч.1 ст. 177 КПК, а саме: 

 буде ухилятися: 

− від органів досудового розслідування та (або) суду. Наприклад, 

підозрюваний, обвинувачений висловлював наміри виїхати за межі 

населеного пункту, оголошувався його розшук у цьому провадженні чи він 

одержав закордонний паспорт;  

− від виконання покладених на нього процесуальних обов'язків; 

 буде перешкоджати кримінальному провадженню шляхом: 

− знищення, приховування, спотворення будь-якої речі чи документа, 

які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального 

правопорушення; 
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− незаконного впливу на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, 

обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному 

провадженні. Наприклад, схилятиме цих осіб до відмови давати показання чи 

буде погрожувати експерту, спеціалісту з тією ж метою; 

 продовжуватиме протиправну діяльність шляхом: 

− вчинення інших кримінальних правопорушень; 

− продовження здійснення кримінального правопорушення, у якому 

підозрюється, обвинувачується. Про це, наприклад, може свідчити те, що 

підозрюваний, обвинувачений раніше неодноразово засуджувався за 

вчинення кримінального правопорушення.  

Труднощі практичного характеру при обранні запобіжного заходу 

полягають у тому, що доказування ризиків, за яких запобіжні заходи варто 

застосовувати, мають прогностичний характер, тобто спрямовані у майбутнє, 

а тому повинні спиратися на конкретні фактичні дані, які свідчать про 

обґрунтованість прийнятого рішення. Європейський суд з прав людини 

неодноразово наголошував на необхідності обґрунтування підстав обрання 

запобіжного заходу. Зокрема у Рішенні ―Ткачов проти України‖ від 13 грудня 

2007 року, вказано, що повторювання формальних підстав для взяття під 

варту, без будь-якої спроби продемонструвати, яким чином вони 

застосовуються відносно справи заявника, не може бути розцінено як 

―відповідні‖ та ―достатні‖ підстави застосування запобіжного заходу. 

Закон не зобов’язує обирати запобіжний захід кожному 

підозрюваному, обвинуваченому. Відповідно до вимог ч.2 ст. 177 КПК, якщо 

немає достатніх підстав для застосування запобіжного заходу, то слідчий, 

прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу. 

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім 

наявності вищенаведених ризиків, слідчий суддя, суд на підставі наданих 

сторонами матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у 

тому числі: 

− вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, 

обвинуваченим кримінального правопорушення; 

− тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання 

підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному 

правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 

− вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого; 

− міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці 

його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й 

утриманців; 

− наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи 

або навчання; 

− репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 

− майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 

− наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 

− дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих 

запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 
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− наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого 

кримінального правопорушення (ст.178 КПК). 

Вказані обставини повинні ретельно аналізуватися при вирішенні 

питання про тримання під вартою чи при застосуванні запобіжних заходів 

щодо неповнолітніх, або осіб похилого віку, вагітних жінок, матерів, які 

мають малолітніх дітей чи одиноких матерів тощо. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ  

Запобіжні заходи – це частина заходів забезпечення кримінального 

провадження, спрямованих на забезпечення належної поведінки 

підозрюваного, обвинуваченого через певне обмеження їхніх особистих прав. 

Запобіжні заходи є найбільш суворим видом кримінально-

процесуального примусу і застосовуються для забезпечення успішного 

здійснення досудового провадження та судового розгляду кримінальних 

правопорушень.  

Система запобіжних заходів визначена в ст. 176 КПК України, а саме: 

1) особисте зобов'язання (ст. 179 КПК); 2) особиста порука (ст. 180 КПК); 3) 

застава (ст. 182 КПК); 4) домашній арешт (ст. 181 КПК); 5) затримання – 

тимчасовий запобіжний захід (ст.ст. 188−192, 207−213 КПК); 6) тримання під 

вартою (ст. 183 КПК). 

 

ІІІ. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ, ЗМІНИ ТА 

СКАСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ 

 

Запобіжні заходи застосовуються:  

− під час досудового розслідування слідчим суддею за клопотанням 

слідчого погодженого з прокурором або за клопотанням прокурора;  

− під час судового провадження – судом за клопотанням прокурора 

( ч. 4 ст. 176 КПК). 

Клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу 

подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого 

здійснюється досудове розслідування, і повинно містити: 

− короткий виклад фактичних обставин кримінального 

правопорушення, в якому підозрюється або обвинувачується особа;  

− правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням 

статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

− виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувачувати 

особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, 

що підтверджують ці обставини; 

− посилання на один або кілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК; 

− виклад обставин, на підставі яких слідчий, прокурор дійшов висновку 

про наявність одного або кількох ризиків, зазначених у його клопотанні, і 

посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини; 
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− обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, 

зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м'яких запобіжних 

заходів;  

− обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного, 

обвинуваченого конкретних обов'язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК. 

Застосування запобіжного заходу до кожної особи потребує внесення 

окремого клопотання. 

До клопотання мають бути додані: 

− копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи 

клопотання; 

− перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати 

під час судового розгляду щодо запобіжного заходу; 

− підтвердження того, що підозрюваному, обвинуваченому надані копії 

клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування 

запобіжного заходу. 

Згідно з вимогами ч.2 ст.184 КПК копія клопотання та матеріалів, 

якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу має 

надаватися підозрюваному, обвинуваченому не пізніше ніж за 3 години до 

початку розгляду клопотання.  

Якщо після подання клопотання про застосування запобіжного заходу 

стали відомі обставини, що виключають обґрунтовану підозру у вчиненні 

особою кримінального правопорушення, чи обставини, що можуть вплинути 

на вирішення судом питання про застосування запобіжного заходу, воно 

може бути відкликаним, зміненим або доповненим згідно з вимогами 

ст.185 КПК.  

Порядок розгляду клопотання про застосування або зміну запобіжного 

заходу. 

Клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу 

розглядається слідчим суддею, судом невідкладно, але не пізніше 72 годин з 

моменту: 

− фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого; 

− надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, 

обвинувачений перебуває на свободі;  

− подання підозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду 

відповідного клопотання (ст.186 КПК). 

Слідчий суддя, суд після одержання клопотання про застосування 

запобіжного заходу до підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває на 

свободі, призначає дату судового засідання і здійснює судовий виклик. 

З метою забезпечення прибуття особи для розгляду клопотання про 

застосування запобіжного заходу ст. 187 КПК передбачає можливість 

здійснення наступних заходів: 

− разом із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою слідчий, прокурор може подавати і клопотання про 

дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу; 
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− у разі неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим 

викликом і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання 

відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному 

прибуттю, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про привід 

підозрюваного, обвинуваченого, якщо він не з'явився для розгляду 

клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави, домашнього 

арешту чи тримання під вартою, або ухвалу про дозвіл на його затримання з 

метою приводу, якщо ухвала про привід не була виконана. 

Розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу відбувається 

за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника (ч.1 ст. 

193 КПК). 

Слідчий суддя, суд, до якого прибув або доставлений підозрюваний, 

обвинувачений для участі у розгляді клопотання про застосування 

запобіжного заходу, зобов'язаний: 

− роз'яснити його права (мати захисника; знати суть та підстави 

підозри або обвинувачення; знати підстави його затримання; відмовитися 

давати пояснення, показання з приводу підозри або обвинувачення; давати 

пояснення щодо будь-яких обставин його затримання та тримання під 

вартою; досліджувати речові докази, документи, показання, на які 

посилається прокурор, та надавати речі, документи, показання інших осіб на 

спростування доводів прокурора; заявляти клопотання про виклик і допит 

свідків, показання яких можуть мати значення для вирішення питань цього 

розгляду). 

− вжити необхідних заходів для забезпечення захисником 

підозрюваного, обвинуваченого, якщо останній заявив клопотання про 

залучення захисника, якщо участь захисника є обов'язковою або якщо 

слідчий суддя, суд вирішить, що обставини кримінального провадження 

вимагають участі захисника.  

За клопотанням сторін або за власною ініціативою слідчий суддя, суд 

має право заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що 

мають значення для вирішення питання про застосування запобіжного 

заходу. Будь-які твердження чи заяви підозрюваного, обвинуваченого 

зроблені під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, 

не можуть бути використані на доведення його винуватості у кримінальному 

правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується, або у 

будь-якому іншому правопорушенні. 

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу 

слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами 

кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, 

обвинуваченим кримінального правопорушення; 

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, 

передбачених у ст. 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор; 

3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для 

запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (ч.1 ст. 194 КПК).  
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За результатами розгляду клопотання слідчий суддя, суд може 

прийняти одне з таких чотирьох рішень: 

− постановляє ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, 

якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе вищенаведених трьох 

обставин ( наявність обґрунтованої підозри у кримінального 

правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один 

із ризиків, передбачених у ст. 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор; 

недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання 

ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні); 

− може зобов'язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за 

кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, 

визначеного слідчим суддею, судом, якщо прокурор доведе, що наявна 

обґрунтована підозра у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим 

кримінального правопорушення, але не доведе наявність достатніх підстав 

вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених у ст. 177 КПК, і на 

які вказує слідчий, прокурор чи недостатність застосування більш м'яких 

запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні; 

− застосовує більш м'який запобіжний захід ніж той, який зазначений у 

клопотанні, а також покладає на підозрюваного, обвинуваченого обов'язки, 

передбачені ч. 5 ст. 194 КПК, якщо при розгляді клопотання про обрання 

запобіжного заходу прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри у 

вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення та 

наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, 

передбачених у ст. 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор, але не доведе 

недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання 

ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні;  

− постановляє ухвалу про застосовування запобіжного заходу 

відповідно до поданого клопотання.  

Кримінальний процесуальний кодекс визначає певні особливості щодо 

обрання запобіжних заходів, не пов'язаних з триманням під вартою. Так, 

відповідно до ч.5 ст. 194 КПК, якщо під час розгляду клопотання про 

обрання запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, 

прокурор доведе обставини, передбачені ч.1 ст. 194 КПК, слідчий суддя, суд, 

зобов'язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до 

суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати 

один або кілька обов'язків, необхідність покладення яких була доведена 

прокурором, а саме: 

1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою 

періодичністю; 

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, 

проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;  

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця 

проживання та/або місця роботи; 
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4) утримуватися від спілкування із будь-якою особою, визначеною 

слідчим суддею, судом або спілкуватися з нею з дотриманням умов, 

визначених слідчим суддею, судом; 

5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею, судом; 

6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 

7) докласти зусиль до пошуку роботи або для навчання; 

8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій 

паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на 

виїзд з України і в'їзд в Україну; 

9) носити електронний засіб контролю. 

Новим для кримінального процесу є можливість застосування 

електронних засобів контролю. Так, відповідно до вимог ст. 195 КПК 

застосування електронних засобів контролю полягає у закріпленні на тілі 

підозрюваного, обвинуваченого пристрою, який дає змогу відслідковувати та 

фіксувати його місцезнаходження. Такий пристрій має бути захищений від 

самостійного знімання, пошкодження або іншого втручання в його роботу з 

метою ухилення від контролю та сигналізувати про спроби особи здійснити 

такі дії. При цьому не допускається застосування електронних засобів 

контролю, які суттєво порушують нормальний уклад життя особи, 

спричиняють значні незручності у їх носінні або можуть становити небезпеку 

для життя та здоров'я особи, яка його використовує. 

Ухвала суду, слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу 

підлягає негайному виконанню після її оголошення. Втім, ухвала слідчого 

судді, суду про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього 

арешту, тримання під вартою або відмову в їх застосуванні може бути 

оскаржена в апеляційному порядку. 

Запобіжний захід діє, доки в ньому не відпаде необхідність. Втім, 

законодавець в певних нормах визначає строк дії запобіжного заходу. 

Так, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або 

продовження строку тримання під вартою не може перевищувати 

шістдесяти днів ( ч.1 ст.197 КПК), а в разі його продовження − не більше 6 

місяців (у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або 

середньої тяжкості) чи 12 місяців (у кримінальному провадженні щодо 

тяжких або особливо тяжких злочинів).  

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім 

арештом не може перевищувати 2 місяців, у разі необхідності може бути 

продовжений в межах строку досудового розслідування, але не більше 6 

місяців.  

Строк дії покладених на підозрюваного, обвинуваченого обов’язків, 

визначених ч. 5 ст. 194 КПК, − не більше 2 місяців. По закінченні цього 

строку ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині зобов’язань 

припиняє свою дію і обов'язки скасовуються. Даний строк може бути 

продовжений за клопотанням прокурора (ч.6 ст. 194 КПК).  

Зміна чи скасування запобіжного заходу. 
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Якщо в ході кримінального провадження змінюються підстави 

застосування запобіжного заходу, а також обставини, які враховуються при 

його обранні, він може бути скасований або замінений на інший запобіжний 

захід − більш або менш суворий. 

Запобіжний захід може бути змінено, якщо: 

– його обрано необґрунтовано чи незаконно, але є підстави для обрання 

іншого заходу; 

– суттєво змінилися обставини, що їх було взято до уваги при обранні 

запобіжного заходу (наприклад, змінилася кваліфікація кримінального 

правопорушення, стан здоров’я обвинуваченого).  

При чому, такі обставини можуть виникнути як після прийняття 

попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, так і могли 

існувати під час прийняття попереднього рішення про застосування 

запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг 

знати. 

Зміна запобіжного заходу здійснюється за результатами розгляду 

клопотання, з яким до слідчого судді, суду можуть звернутися: 

− прокурор, слідчий за погодженням з прокурором − щодо зміни 

запобіжного заходу, в тому числі щодо скасування, зміни або покладення 

додаткових обов'язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК, чи про зміну способу їх 

виконання (ст. 200 КПК); 

− підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний 

захід, його захисник − щодо зміни запобіжного заходу, в тому числі щодо 

скасування чи зміни додаткових обов'язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК та 

покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх 

виконання (ст.201 КПК). 

Дане клопотання має бути розглянуте слідчим суддею, судом протягом 

3 днів з моменту його одержання. Слідчий суддя, суд має право залишити без 

розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу, яке подане раніше 30 

днів з дня постановлення попередньої ухвали про застосування, зміну або 

відмову у зміні запобіжного заходу, якщо у ньому не зазначені нові 

обставини, які не розглядалися слідчим суддею, судом.  

Запобіжний захід негайно припиняє свою дію (вважається скасованим) 

після: 

− закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу; 

− ухвалення виправдувального вироку; 

− закриття кримінального провадження (ст.203 КПК). 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ  

Запобіжні заходи застосовуються:  

− під час досудового розслідування слідчим суддею за клопотанням 

слідчого погодженого з прокурором або за клопотанням прокурора;  

− під час судового провадження – судом за клопотанням прокурора 

( ч. 4 ст. 176 КПК). 
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Клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу 

подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого 

здійснюється досудове розслідування. 

 

ІУ. ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ 

ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХИСТУ ПІД ЧАС 

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ 

 

Особисте зобов'язання (ст. 179 КПК) – це запобіжний захід, суть 

якого полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання 

виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені 

ст.194 КПК, а саме: 

− прибувати до визначеної службової особи із встановленою 

періодичністю;  

− не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, 

проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;  

− повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця 

проживання та/або місця роботи;  

− утримуватися від спілкування із будь-якою особою, визначеною 

слідчим суддею, судом або спілкуватися з нею з дотриманням умов, 

визначених слідчим суддею, судом;  

− не відвідувати місця, визначені слідчим суддею, судом;  

− пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;  

− докласти зусиль до пошуку роботи або для навчання;  

− здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій 

паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на 

виїзд з України і в'їзд в Україну;  

− носити електронний засіб контролю. 

Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються 

покладені на нього обов'язки та роз'яснюється, що в разі їх невиконання до 

нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього 

може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру 

мінімальної заробітної плати (далі − РМЗП) до 2 РМЗП.  

Контроль за виконанням особистого зобов'язання здійснює слідчий, а 

якщо справа перебуває у провадженні суду – прокурор. 

Особиста порука (ст. 180 КПК) – це запобіжний захід, суть якого 

полягає у наданні особами, яких слідчий суддя, суд вважає такими, що 

заслуговують на довіру, письмового зобов'язання про те, що вони 

поручаються за виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на 

нього обов'язків відповідно до ст. 194 КПК і зобов'язуються за необхідності 

доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те 

вимогу. 

Особиста порука ґрунтується на тому, що за поведінку підозрюваного, 

обвинуваченого відповідають інші особи − поручителі, які, як правило, 

мають особисті чи службові зв'язки з особою, за яку вони поручились, і 
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морально можуть впливати на неї. На поручителя покладається обов'язок 

забезпечити не тільки явку підозрюваного, обвинуваченого до органу 

досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу, а і виконання 

покладених на підозрюваного, обвинуваченого обов'язків відповідно до 

ст.194 КПК, зокрема: утримуватися від спілкування із будь-якою особою, не 

відвідувати визначені місця, пройти курс лікування від наркотичної або 

алкогольної залежності, докласти зусиль до пошуку роботи або для навчання 

тощо. 

Процесуальний порядок застосування особистої поруки: 

1) громадяни, що виявили бажання бути поручителями, подають до 

слідчого, прокурора чи суду відповідну заяву; 

2) слідчий чи прокурор звертаються до місцевого суду з клопотанням 

про застосування запобіжного заходу особистої поруки; 

3) слідчий суддя, суд має впевнитися в тому, що поручителі дійсно 

можуть позитивно впливати на поведінку підозрюваного, обвинуваченого, 

забезпечити його явку на першу про те вимогу чи виконання покладених на 

підозрюваного, обвинуваченого обов'язків; 

4) слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про застосування 

запобіжного заходу особистої поруки, де зазначаються конкретні обов'язки, 

передбачені ч. 5 ст. 194 КПК, що покладаються на підозрюваного, 

обвинуваченого; 

5) поручителю роз’яснюється:  

а) у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється або 

обвинувачується особа; 

б) яке передбачене законом покарання за його вчинення;  

в) обов'язки поручителя та що у разі їх невиконання на нього 

накладається грошове стягнення в розмірі: 

− у провадженні щодо кримінального правопорушення, за вчинення 

якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 3 

років, або інше, більш м'яке покарання, – від 2 до 5 РМЗП; 

− у провадженні щодо злочину, за вчинення якого передбачене 

покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, – від 5 до 10 

РМЗП; 

− у провадженні щодо злочину, за вчинення якого передбачене 

покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, – від 10 до 

20 РМЗП; 

− у провадженні щодо злочину, за вчинення якого передбачене 

покарання у виді позбавлення волі на строк понад 10 років, – від 20 до 50 

РМЗП.  

г) право поручителя відмовитись від взятих на себе зобов'язань до 

виникнення підстав, які тягнуть за собою його відповідальність.  

6) кожний поручитель дає письмове зобов’язання про те, що він 

ручається за виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього 

обов'язків відповідно до ст. 194 КПК і зобов'язується за необхідності 

доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те 
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вимогу. 

Ухвала суду, слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу 

особистої поруки підлягає негайному виконанню після її оголошення та 

оскарженню не підлягає (ст. 205 КПК). 

Контроль за виконанням зобов'язань про особисту поруку здійснює 

слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду – прокурор. 

У випадку відмови поручителя від взятих на себе зобов'язань, він 

забезпечує явку підозрюваного, обвинуваченого до органу досудового 

розслідування чи суду для вирішення питання про заміну йому запобіжного 

заходу на інший. 

Домашній арешт (ст. 181 КПК) полягає в забороні підозрюваному, 

обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Суть 

домашнього арешту полягає в тому, що за наявності достатніх підстав для 

обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді 

домашнього арешту за рішенням слідчого судді, суду встановлюються 

обмеження, пов'язані зі свободою пересування поза межами житла 

цілодобово чи у визначений період часу. 

Вибір виду обмеження визначається з врахуванням вагомості наявних 

доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального 

правопорушення; тяжкості покарання, що загрожує відповідній особі у разі 

визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному 

правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; віку та 

стану здоров'я, репутації, майнового стану, наявності судимостей у 

підозрюваного, обвинуваченого та інші обставини, які визначені в ст.178 

КПК України. 

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється 

або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом 

передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч. 2 ст. 181 КПК). Під час 

досудового розслідування кримінальних проступків запобіжний захід у 

вигляді домашнього арешту не застосовується (ст. 299 КПК). 

Домашній арешт застосовується за умови, що особа підозрюється або 

обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено 

покарання у виді позбавлення волі. Юридична підстава застосування − 

ухвала слідчого судді, суду про застосування запобіжного заходу у вигляді 

домашнього арешту. 

У випадку винесення рішення про застосування запобіжного заходу у 

вигляді домашнього арешту в ухвалі слідчого судді, суду, окрім загальних 

вимог, визначених в ст. 196 КПК, зазначаються також:  

− конкретні обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК, що покладаються 

на підозрюваного, обвинуваченого;  

− точна адреса житла, яке підозрюваному, обвинуваченому 

забороняється залишати; 

− дата закінчення дії домашнього арешту (у межах строку, 

передбаченого ч.6 ст.181 КПК). 

Строк тримання особи під домашнім арештом: 
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− не може перевищувати 2 місяців; 

− може бути продовжений слідчим суддею, судом за клопотанням 

прокурора. до 6 місяців (сукупний строк), в межах строку досудового 

розслідування. 

По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного 

заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід 

скасовується. 

Порядок виконання ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді 

домашнього арешту. 

Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту 

передається для виконання ОВС за місцем проживання підозрюваного, 

обвинуваченого. ОВС повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої 

застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити 

про це слідчого або суд, якщо запобіжний захід застосовано під час судового 

провадження. 

Працівники ОВС з метою контролю за поведінкою підозрюваного, 

обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право:  

− з'являтися в житло цієї особи;  

− вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов'язаних із 

виконанням покладених на особу зобов'язань; 

− використовувати електронні засоби контролю (ч.5 ст.181 КПК).  

Відмова від носіння засобу електронного контролю, умисне зняття, 

пошкодження або інше втручання у його роботу з метою ухилення від 

контролю, а рівно намагання вчинити зазначені дії є невиконанням 

обов'язків, покладених судом на підозрюваного, обвинуваченого при обранні 

запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (ст. 195 КПК), що є 

підставою для застосування більш жорсткого запобіжного заходу чи 

накладення грошового стягнення в розмірі від 0,25 до 2 − РМЗП (ч.2 ст. 179 

КПК). 

У разі застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту 

до підозрюваного, обвинуваченого, який був затриманий, він негайно: 

− доставляється до місця проживання і звільняється з-під варти (якщо 

згідно з умовами обраного запобіжного заходу йому заборонено залишати 

житло цілодобово);  

− звільняється з-під варти та зобов'язується невідкладно прибути до 

місця свого проживання (якщо згідно з умовами обраного запобіжного 

заходу йому заборонено залишати житло в певний період доби). 

Відповідно до ст. 309 КПК ухвала слідчого судді про застосування 

запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або відмову в його 

застосуванні підлягають оскарженню під час досудового розслідування в 

апеляційному порядку. 

Застава (ст. 182 КПК) – це запобіжний захід, суть якого полягає у 

внесенні коштів заставодавцем у грошовій одиниці України на спеціальний 

рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, 

з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених 
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на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави 

в разі невиконання цих обов'язків. 

Застава є одним з ефективних засобів, в основу якого покладено 

економічну заінтересованість у збереженні грошової суми та моральні 

зобов'язання підозрюваного, обвинуваченого перед іншими фізичними або 

юридичними особами, які виступили заставодавцями. За своїм змістом 

застава спрямована на досягнення конкретної мети – забезпечити виконання 

підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків. Але в 

окремих випадках можливе звернення судом суми застави і на виконання 

вироку в частині майнових стягнень. 

Заставодавцем можуть бути: 

− підозрюваний, обвинувачений;  

− фізичні або юридичні особи.  

При цьому, ч. 2 ст. 182 КПК визначає, що заставодавцем не може бути 

юридична особа державної або комунальної власності або така, що 

фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету АРК, або у 

статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка 

належить державному, комунальному суб'єкту господарювання. У науковій 

літературі обґрунтовано звертається увага також на те, що заставодавець 

повинен заслуговувати на довіру (за аналогією з поручителем). Інакше 

заставодавцем може виступити співучасник чи організатор злочинної 

організації. 

В п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 березня 

1999 року № 6 ―Про практику застосування судами застави як запобіжного 

заходу‖ вказано, що якщо застава вноситься не підозрюваним чи 

обвинуваченим, а іншою особою, то повинні чітко фіксуватися дані про цю 

особу − прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, місце проживання чи 

перебування, а у випадках, коли заставодавцем є юридична особа − її 

найменування, місцезнаходження, необхідні банківські реквізити, а також 

дані про особу її представника і документ, яким підтверджуються його 

повноваження. В останньому випадку повинні долучатися документи про 

правомірність виділення підприємством, установою чи організацією 

відповідної суми для використання як застави.  

На відміну від попередньої редакції положень КПК щодо застави, де 

було вказано, що предметом застави можуть бути як гроші, так й інші 

матеріальні цінності, будь-яке майно, що перебуває в цивільному обігу, в 

КПК 2012 року визначено, що предметом застави можуть бути лише кошти у 

грошовій одиниці України, які вносяться на спеціальний рахунок, 

визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Не 

можуть бути також предметом застави кошти, на які накладено арешт. 

Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням 

обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану 

підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, 

передбачених в ст. 177 КПК. Розмір застави повинен в достатній мірі 
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гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього 

обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього. 

Розмір застави визначається у таких межах (ч.5 ст.182 КПК): 

− щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні злочину 

невеликої або середньої тяжкості, − від 5 до 20 РМЗП;  

− щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого 

злочину, – від 20 до 80 РМЗП;  

− щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо 

тяжкого злочину, – від 80 до 300 РМЗП.  

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що 

застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що 

підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого 

злочину, покладених на неї обов'язків, застава може бути призначена у 

розмірі, який перевищує 80 чи 300 РМЗП відповідно. 

Розмір застави не може бути меншим від розміру майнової шкоди, 

завданої злочином, або розміру, отриманого внаслідок вчинення злочину 

доходу, обґрунтованих достатніми доказами. Слідчий суддя, суд, 

установивши, що особа підозрюється або обвинувачується у вчиненні 

злочину у співучасті і її роль у його вчиненні є незначною, може визначити 

щодо неї розмір застави без урахування розміру майнової шкоди, завданої 

злочином, або розміру, отриманого внаслідок вчинення злочину доходу. 

Процесуальний порядок застосування застави: 

− слідчий чи прокурор звертаються до місцевого суду з клопотанням 

про застосування запобіжного заходу у вигляді застави; 

− постановлення ухвали слідчого судді, суду про застосування 

запобіжного заходу. Можливість застосування застави щодо особи, відносно 

якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, має бути 

визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами 

3, 4 ст. 183 КПК. Зокрема, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний 

визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання 

підозрюваним, обвинуваченим, обов'язків, передбачених КПК;  

− при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави 

підозрюваному, обвинуваченому роз'яснюються його обов'язки і наслідки їх 

невиконання, а заставодавцю – у вчиненні якого кримінального 

правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, яке передбачене 

законом покарання за його вчинення, обов'язки із забезпечення належної 

поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, а також 

наслідки невиконання цих обов'язків. У випадку внесення застави згідно з 

ухвалою слідчого судді, суду щодо особи, стосовно якої раніше було обрано 

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, передбачені вище 

роз'яснення здійснюються уповноваженою службовою особою місця 

ув'язнення;  

− підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не 

пізніше 5 днів із дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави 
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зобов'язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх 

внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, 

прокурору, суду; 

− з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, 

яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів 

на відповідний рахунок, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець 

зобов'язані виконувати покладені на них обов'язки, пов'язані із застосуванням 

запобіжного заходу у вигляді застави.  

Певні особливості має застосування застави, якщо таке рішення 

прийнято як альтернатива триманню під вартою. Так, якщо рішення про 

застосування запобіжного заходу у вигляді застави прийнято відповідно до 

ч. 3 та ч.4 ст. 183 КПК, підозрюваний, обвинувачений або заставодавець 

мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в 

ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Після отримання документа, що підтверджує внесення застави, та його 

перевірки, уповноважена службова особа місця ув'язнення, під вартою в 

якому знаходиться підозрюваний, обвинувачений, негайно здійснює 

розпорядження про його звільнення з-під варти та повідомляє про це усно і 

письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю, а якщо застава внесена під 

час судового провадження – прокурора та суд. Перевірка документа, що 

підтверджує внесення застави, не може тривати більше 1 робочого дня (ч. 4 

ст. 202 КПК). 

Застава звертається в доход держави у таких випадках (ч. 8 ст. 182 

КПК): 

− у разі невиконання обов'язків заставодавцем; 

− якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином 

повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого 

судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки; 

− якщо підозрюваний, обвинувачений порушив інші, покладені на 

нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки. 

Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим 

суддею, судом, за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в 

судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, 

в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного 

заходу. У випадку звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд 

вирішує питання про застосування стосовно підозрюваного, обвинуваченого 

запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого 

запобіжного. 

За загальним правилом застава, що не була звернена в дохід держави, 

повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після 

припинення дії цього запобіжного заходу. Втім застава, внесена 

підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена 

судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Але застава, 

внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в 

частині майнових стягнень тільки за його згодою. 
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Невиконання у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як 

застави та надання документа, що це підтверджує є підставою затримання 

особи відповідно до вимог ч.2 ст.208 КПК. 

Слід зазначити, що закон не передбачає будь-яких обмежень щодо 

застосування застави. За змістом ст. 182 КПК даний запобіжний захід може 

застосовуватись по відношенню до всіх категорій осіб, які притягаються до 

кримінальної відповідальності, незалежно від тяжкості кримінального 

правопорушення, у вчиненні якого вони підозрюються чи обвинувачуються. 

Втім, ч. 4 ст. 183 КПК передбачає, що слідчий суддя, суд при 

постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою має право не визначити розмір застави у кримінальному 

провадженні: 

− щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою 

його застосування;  

− щодо злочину, який спричинив загибель людини;  

− щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався 

запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею. 

Тримання під вартою (ст. 183 КПК) є винятковим запобіжним 

заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що 

жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, 

передбаченим в ст. 177 КПК. Винятковість цього запобіжного заходу 

обумовлена тим, що відповідно до п. 3 ст. 9 Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права 1966 року ―тримання під вартою осіб, котрі 

чекають судового розгляду, не повинно бути загальним правилом‖. Тримання 

під вартою є найбільш суворим запобіжним заходом, який суттєво обмежує 

конституційне право людини на свободу та особисту недоторканність. 

Будучи природним, воно має бути забезпечено підвищеним захистом у сфері 

кримінального судочинства, а тому й може бути обмежене лише при 

дотриманні загальноправових принципів, виходячи із критеріїв розумності та 

необхідності. 

Суть запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою полягає в 

обмеженні особистої свободи підозрюваного, обвинуваченого через 

поміщення їх до спеціальної установи. 

Під спеціальними установами слід розуміти: 

– слідчі ізолятори (СІЗО) Державної пенітенціарної служби; 

– дисциплінарні ізолятори чи карцери установ виконання покарань (ст. 

4 Закону України ―Про попереднє ув’язнення‖); 

– гауптвахти Військової служби правопорядку в Збройних Силах 

України 

– для осіб, які відбувають покарання в дисциплінарних батальйонах і 

притягаються до кримінальної відповідальності за вчинення іншого злочину 

(ст. ст. 14, 17 Кримінально-виконавчого кодексу України). 

Умови застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою: 
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1) якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів 

не зможе запобігти ризикам, передбаченим в ст. 177 КПК; 

2) застосовується лише щодо (ч. 2 ст. 183 КПК):  

− особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за 

який законом передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі понад 

3000 НМДГ, – виключно у випадках, коли прокурором, крім наявності 

підстав, передбачених ст. 177 КПК, буде доведено, що підозрюваний, 

обвинувачений не виконав обов'язки, покладені на нього при застосуванні 

іншого, раніше обраного запобіжного заходу, або не виконав у 

встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та надання 

документа, що це підтверджує;  

− раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у 

вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді 

позбавлення волі на строк до 3 років, − виключно у випадках, коли 

прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст. 177 КПК, буде 

доведено, що, перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу 

досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному 

провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину; 

− раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у 

вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на 

строк до 5 років, – виключно у випадках, коли прокурором, крім наявності 

підстав, передбачених ст. 177 КПК, буде доведено, що перебуваючи на волі, 

ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, 

перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру 

у вчиненні іншого злочину;  

− раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у 

вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді 

позбавлення волі на строк понад 5 років; 

− раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у 

вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді 

позбавлення волі на строк понад 3 роки;  

− особи, яку розшукують компетентні органи іноземної держави за 

кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким може бути вирішено питання 

про видачу особи (екстрадицію) такій державі для притягнення до 

кримінальної відповідальності або виконання вироку, в порядку і на 

підставах, передбачених розділом ІХ КПК або міжнародного договору 

України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. 

Процесуальний порядок застосування запобіжного заходу тримання під 

вартою є аналогічним як і щодо інших запобіжних заходів, окрім певних 

особливостей, а саме: 

1) відповідно ст. 188 КПК прокурор, слідчий за погодженням з 

прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання 

підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді 

клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою. Це клопотання може бути подане як одночасно з поданням 
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клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під варту, так і 

після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття 

підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 

2) під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою присутність підозрюваного, обвинуваченого є 

обов’язковою. Проте, слідчий суддя, суд може розглянути таке клопотання та 

обрати запобіжний захід тримання під вартою за відсутності підозрюваного, 

обвинуваченого, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст. 

177 КПК, буде доведено, що ця особа оголошена у міжнародний розшук; 

3) новим, але беззаперечно прогресивним для кримінального процесу є 

положення, яке визначене в ч.3 ст.183 КПК, де вказано, що слідчий суддя, 

суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для 

забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим, обов'язків, 

передбачених КПК.  

Проте, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою має право не визначити 

розмір застави у кримінальному провадженні в таких випадках (ч. 4 ст. 183 

КПК): 

− щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою 

його застосування; 

− щодо злочину, який спричинив загибель людини; 

− щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався 

запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею;  

4) в ухвалі про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою слідчий суддя, суд зобов'язаний визначити дату закінчення її дії у 

межах строку, передбаченого КПК. 

Строки тримання під вартою.  

Відповідно до ст. 197 КПК строк дії ухвали слідчого судді, суду про 

тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може 

перевищувати 60 днів.  

Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в 

межах строку досудового розслідування, при цьому, сукупний строк 

тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового 

розслідування, не повинен перевищувати: 

− 6 місяців – у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої 

або середньої тяжкості;  

− 12 місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжких або 

особливо тяжких злочинів. 

Строк тримання під вартою продовжується за клопотанням прокурора, 

слідчого за погодженням з прокурором не пізніше ніж за 5 днів до закінчення 

дії попередньої ухвали про тримання під вартою та подається до місцевого 

суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове 
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розслідування (ч.1 ч.2 ст.199 КПК). Дане клопотання має бути розглянутим 

до закінчення строку дії попередньої ухвали.  

Слідчий суддя зобов'язаний відмовити у продовженні строку тримання 

під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що: 

− ризик не зменшився або з'явилися нові ризики, які виправдовують 

тримання особи під вартою; 

− існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового 

розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під 

вартою.  

Строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а 

якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, 

обвинуваченого – з моменту затримання. У строк тримання під вартою 

включається час перебування особи в медичному закладі під час проведення 

стаціонарної психіатричної експертизи. У разі повторного взяття під варту 

особи в тому ж самому кримінальному провадженні строк тримання під 

вартою обчислюється з урахуванням часу тримання під вартою раніше (ч.2 

ст.197 КПК).  

Порядок звільнення особи з-під варти передбачений в ч.4 та ч.5 ст. 202 

КПК, де визначено, що підозрюваний, обвинувачений звільняється з-під 

варти: 

 після внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі 

про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; 

  при постановленні слідчим суддею, судом ухвали про: 

− відмову у продовженні строку тримання під вартою; 

− скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; 

− зміну тримання під вартою на інший запобіжний захід; 

  по закінченні строку дії ухвали слідчого судді, суду про тримання 

під вартою. 

Підозрюваний, обвинувачений повинен бути негайно звільнений, якщо 

в уповноваженої службової особи місця ув'язнення, під вартою в якому він 

знаходиться, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і 

прямо передбачає тримання цього підозрюваного, обвинуваченого під 

вартою. Вирок або ухвала про звільнення особи, яка тримається під вартою 

підлягає виконанню негайно після їх надходження до місця досудового 

ув’язнення (ч. 3 ст. 20 Закону України ―Про попереднє ув’язнення‖). 

Затримання особи є тимчасовим запобіжним заходом, який 

застосовується з підстав та в порядку, визначеному КПК, суть якого полягає 

в поміщенні особи на короткий строк у спеціальне приміщення для тримання 

затриманих (ізолятор тимчасового тримання, гауптвахту). 

Незважаючи на короткочасність затримання, за характером право 

обмежень воно є одним з найбільш суворих запобіжних заходів. Адже 

застосування затримання безпосередньо пов’язане з обмеженням права 

людини на свободу та особисту недоторканність. Тому не випадково 

процесуальні норми, що регламентують порядок і строки затримання 

включені до міжнародно-правових актів і Конституції України. 
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Кримінально-процесуальне затримання слід відрізняти від: 

– доставлення особи до правоохоронного органу на строк до однієї 

години у порядку, передбаченому законодавством України про 

адміністративні правопорушення; 

– затримання особи (до трьох годин) в адміністративному порядку. 

Аналіз норм кримінального процесуального кодексу України дозволяє 

виділити такі види затримання:  

1) затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на 

затримання з метою приводу (ст. ст. 187−191 КПК); 

2) затримання без ухвали про дозвіл на затримання за підозрою у 

вчиненні кримінального правопорушення: законне затримання (ст. 207 КПК) 

та затримання уповноваженою службовою особою (ст. 208 КПК).  

Ці види затримання розрізняються за цільовим призначенням, 

суб’єктами їх здійснення, підставами та процесуальним порядком 

застосування.  

1. Затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на 

затримання з метою приводу (ст. ст. 187−191 КПК).  

Даний вид затримання відрізняється від інших видів затримання 

наступним: 

− метою − здійснюється з метою приводу для участі в розгляді 

клопотання про застосування запобіжного заходу. Тобто для забезпечення 

участі особи в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу, 

коли для забезпечення об'єктивності такого розгляду необхідною умовою, є 

особиста присутність на судовому засіданні особи, щодо якої розглядається 

це питання; 

− строком затримання – до 36 годин ( ч.1 ст.191 КПК);  

− юридичною підставою − затримання з метою приводу здійснюється 

на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з метою 

приводу. 

Процесуальний порядок прийняття рішення про затримання. 

Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором звертається з клопотанням 

про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого яке може бути 

подане: 

− одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу 

на тримання під варту; 

− після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до 

прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового 

виклику; 

− після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим 

викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на 

початок судового засідання відомостей про поважні причини, що 

перешкоджають його своєчасному прибуттю ( ст.188 КПК). 
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Слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про 

дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого навіть 

якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з 

метою приводу. 

Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з 

метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після 

одержання цього клопотання. Розгляд клопотання здійснюється в закритому 

судовому засіданні за участю прокурора. Ухвала про дозвіл на затримання з 

метою приводу складається з дотриманням вимог, визначених в ч.ч.1, 2 ст. 

190 КПК. 

Слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання 

підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не 

доведе, що: 

− зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу 

обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою 

підозрюваного, обвинуваченого; 

− є достатні підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений 

переховується від органів досудового розслідування; 

− одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із 

клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, 

обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування 

запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування 

запобіжного заходу й зазначені у ст. 177 КПК. 

Ухвала про відмову в наданні дозволу на затримання з метою приводу 

може бути оскаржена в порядку, передбаченому КПК. При цьому, ухвала про 

дозвіл на затримання оскарженню не підлягає. 

Слідчий суддя, суд за клопотанням прокурора має право вирішити 

питання про повторне затримання з метою приводу в порядку, 

передбаченому КПК. Причому, повторне звернення до суду з клопотанням 

про дозвіл на затримання однієї і тієї ж особи по тому самому кримінальному 

провадженню після винесення слідчим суддею, судом ухвали про відмову у 

задоволенні такого клопотання можливе лише при виникненні нових 

обставин, які підтверджують необхідність тримання особи під вартою. 

Процесуальний порядок виконання ухвали слідчого судді, суду про 

затримання. 

Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл 

на затримання, затримала особу, зобов'язана негайно вручити їй копію 

зазначеної ухвали.  

Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право 

здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого 

судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, 

щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це 

слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі. 

Якщо після затримання підозрюваного, обвинуваченого з'ясується, що 

він був затриманий на підставі ухвали про дозвіл на затримання, яка 
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відкликана прокурором, підозрюваний, обвинувачений має бути негайно 

звільнений уповноваженою службовою особою, під вартою якої він 

тримається, якщо немає інших законних підстав для його подальшого 

затримання.  

Певні особливості має затримання співробітника кадрового складу 

розвідувального органу України під час виконання ним своїх службових 

обов'язків. Таке затримання службова особа здійснює тільки в присутності 

офіційних представників цього розвідувального органу. 

Не пізніше 36 годин з моменту затримання на підставі ухвали слідчого 

судді, суду особа повинна: 

− бути звільнена; 

− або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про 

дозвіл на затримання з метою приводу ( ч.1 ст. 191 КПК). 

Кримінальний процесуальний кодекс України у ст. 209 чітко визначив 

момент, з якого особа вважається затриманою − з моменту, коли вона силою 

або через підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою 

службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою 

службовою особою. Варто відмітити, що в КПК 1960 року не було 

врегульовано питання щодо моменту, з якого необхідно обчислювати строк 

затримання. У зв'язку з цим виникали певні труднощі правозастосування. 

Дане питання було регламентовано в ст. 3 ―Положення про порядок 

короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину‖, де 

строк затримання обчислювався з моменту доставлення її в орган дізнання чи 

до слідчого.  

Певні особливості має визначення місця затримання особи на 

транспорті, а саме: 

− у разі затримання на транспорті, місцем затримання вважається 

територія району, на якій особа затримана; 

− у разі затримання особи на громадському транспорті, незапланована 

зупинка якого неможлива без зайвих труднощів, місцем затримання 

вважається територія району, на якій розташована найближча попутна 

зупинка громадського транспорту; 

− у разі затримання особи на авіаційному або морському транспорті під 

час здійснення рейсу за межі державного кордону України, місцем 

затримання вважається порт у межах державного кордону України, в якому 

почався цей рейс. 

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну 

силу з моменту: 

1) приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; 

2) закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній або закінчення шести 

місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; 

3) відкликання ухвали прокурором. 

Варто відмітити, що вищенаведений різновид затримання із 

запобіжного заходу фактично перетворюється на примусовий захід 

забезпечення явки підозрюваного чи обвинуваченого для розгляду подання. 
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2. Затримання без ухвали про дозвіл на затримання за підозрою у 

вчиненні кримінального правопорушення регулюється у таких нормах:  

− законне затримання (ст. 207 КПК);  

− затримання уповноваженою службовою особою (ст. 208 КПК).  

Так, ч.1 ст. 207 КПК визначає, що ніхто не може бути затриманий без 

ухвали слідчого судді, суду. Втім, затримання може здійснюватися без 

ухвали слідчого судді уповноваженою на те службовою особою (ст. 208 

КПК), та будь-якою особою (ст. 207 КПК) при наявності визначених в законі 

підстав. Зокрема, відповідно до ч.2 ст. 207 КПК кожен має право затримати 

будь-яку особу, крім осіб зазначених у ст. 482 КПК, за наявності таких 

підстав: 

1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального 

правопорушення;  

2) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи 

під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його 

вчиненні. 

При цьому, кожен, хто не є уповноваженою службовою особою і 

затримав відповідну особу, зобов'язаний: 

− негайно доставити її до уповноваженої службової особи; 

− або негайно повідомити уповноважену службову особу про 

затримання та місцезнаходження особи, яка підозрюється у вчиненні 

кримінального правопорушення. 

А відповідно до ч.1 ст. 208 КПК, уповноважена службова особа має 

право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у 

вчиненні злочину лише у випадках:  

1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його 

вчинення; 

2) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі 

потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події 

вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин. 

Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, 

суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину за таких умов: 

− якщо затримана особа особу, підозрюється у вчиненні злочину за яке 

передбачене покарання у виді позбавлення волі; 

− якщо особа, підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачене 

основне покарання у виді штрафу в розмірі понад 3 000 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, але при цьому підозрюваний не виконав 

обов'язки, покладені на нього при обранні запобіжного заходу, або не 

виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та 

надання документа, що це підтверджує.  

При затриманні уповноважена службова особа, слідчий, прокурор 

може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, 

передбачених ч.7 ст. 223 і ст. 236 КПК. 

Уповноважена службова особа, що здійснила затримання особи, 

повинна негайно повідомити затриманому зрозумілою для нього мовою 
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підстави затримання та у вчиненні якого злочину він підозрюється, а також 

роз'яснити право мати захисника, отримувати медичну допомогу, давати 

пояснення, показання або не говорити нічого з приводу підозри проти нього, 

негайно повідомити інших осіб про його затримання і місце перебування 

відповідно до положень ст. 213 КПК, вимагати перевірку обґрунтованості 

затримання та інші процесуальні права, передбачені КПК. Зокрема, в 

постанові Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 8 

―Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у 

кримінальному судочинстві‖ зазначено, що згідно з п. 3 ст. 5 Конвенції 

кожна особа, заарештована або затримана на підставі обґрунтованої підозри у 

вчиненні злочину, має право постати перед суддею і бути вислуханою з 

питань, пов'язаних з її триманням під вартою. Тому суди повинні вимагати 

від органів дізнання й досудового слідства, щоб це право роз'яснювалося 

підозрюваним під час їх затримання. 

Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, складається 

протокол, в якому, крім відомостей, передбачених ст. 104 КПК, 

зазначаються: місце, дата і точний час (година і хвилини) затримання 

відповідно до положень ст. 209 КПК; підстави затримання; результати 

особистого обшуку; клопотання, заяви чи скарги затриманого, якщо такі 

надходили; повний перелік процесуальних прав та обов'язків затриманого. 

Протокол про затримання підписується особою, яка його склала, і 

затриманим. Копія протоколу негайно під розпис вручається затриманому, а 

також надсилається прокурору. 

Уповноважена службова особа зобов'язана доставити затриману особу 

до найближчого підрозділу органу досудового розслідування, в якому 

негайно реєструються дата, точний час (година і хвилини) доставлення 

затриманого та інші відомості, передбачені законодавством. 

Про кожне затримання уповноважена службова особа одразу 

повідомляє за допомогою технічних засобів відповідальних осіб в підрозділі 

органу досудового розслідування. 

У разі наявності підстав для обґрунтованої підозри, що доставлення 

затриманої особи тривало довше, ніж це необхідно, слідчий зобов'язаний 

провести перевірку для вирішення питання про відповідальність винуватих у 

цьому осіб. 

Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду не може 

перевищувати 72 годин з моменту затримання. 

Затримана без ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше 60 годин з 

моменту затримання повинна: 

− бути звільнена; 

− або доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання 

стосовно неї запобіжного заходу (ст. 211 КПК). 

Відповідно до вимог ст. 192 КПК прокурор, слідчий за погодженням з 

прокурором має право звернутися із клопотанням про застосування 

запобіжного заходу до особи, яку затримано без ухвали про дозвіл на 

затримання за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, до 



 80 

місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган 

досудового розслідування, а якщо це неможливо − до місцевого суду, в 

межах територіальної юрисдикції якого особа була затримана.  

У підрозділі органу досудового розслідування мають бути призначені 

одна або декілька службових осіб, відповідальних за перебування 

затриманих. При цьому, відповідальними за перебування затриманих не 

можуть бути слідчі. 

Службова особа, відповідальна за перебування затриманих, 

зобов'язана: 

1) негайно зареєструвати затриманого; 

2) роз'яснити затриманому підстави його затримання, права і обов'язки; 

3) звільнити затриманого негайно, після зникнення підстави для 

затримання або спливу строку для затримання, передбаченого ст. 211 КПК; 

4) забезпечити належне поводження із затриманим та дотримання його 

прав, передбачених Конституцією України, КПК та іншими законами 

України; 

5) забезпечити запис усіх дій, що проводяться із залученням 

затриманого, у тому числі час їх початку та закінчення, а також осіб, які 

проводили такі дії або були присутні при проведенні таких дій; 

6) забезпечити невідкладне надання належної медичної допомоги та 

фіксацію медичним працівником будь-яких тілесних ушкоджень або 

погіршення стану здоров'я затриманого. До складу осіб, що надають 

затриманому медичну допомогу, за його бажанням може бути допущена 

конкретна особа, що має право на зайняття медичною діяльністю. 

Відповідно до вимог ст. 213 КПК уповноважена службова особа, що 

здійснила затримання, зобов'язана надати затриманій особі можливість 

негайно повідомити про своє затримання та місце перебування близьких 

родичів, членів сім'ї чи інших осіб за вибором цієї особи. Якщо 

уповноважена службова особа, що здійснила затримання, має підстави для 

обґрунтованої підозри, що при повідомленні про затримання ця особа може 

зашкодити досудовому розслідуванню, вона може здійснити таке 

повідомлення самостійно, проте без порушення вимоги щодо його 

негайності. 

У разі затримання неповнолітньої особи, уповноважена службова 

особа, що здійснила затримання, зобов'язана негайно повідомити про це його 

батьків або усиновителів, опікунів, піклувальників, орган опіки та 

піклування. 

У разі затримання співробітника кадрового складу розвідувального 

органу України при виконанні ним службових обов'язків уповноважена 

службова особа, що здійснила затримання, зобов'язана негайно повідомити 

про це відповідний розвідувальний орган. 

Окрім цього, уповноважена службова особа, що здійснила затримання, 

зобов'язана негайно повідомити про це орган (установу), уповноважений 

законом на надання безоплатної правової допомоги.  
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Службова особа, відповідальна за перебування затриманих, зобов'язана 

перевірити дотримання вищевказаних вимог, а в разі нездійснення 

повідомлення про затримання – здійснити ці дії самостійно. 

КПК визначені особливості затримання окремих категорій осіб. Так, 

затримання співробітника кадрового складу розвідувального органу України 

при виконанні ним своїх службових обов'язків і пов'язані з цим особистий 

обшук та огляд його речей застосовуються тільки в присутності офіційних 

представників цього органу. 

В ст. 482 КПК визначено, що затримання судді, народного депутата 

України, або обрання стосовно них запобіжного заходу у вигляді тримання 

під вартою чи домашнього арешту до ухвалення обвинувального вироку 

судом не може бути здійснено без згоди Верховної Ради України. 

В ст. 202 КПК, яка визначає порядок звільнення особи з-під варти, 

передбачено, що: 

− у разі застосування запобіжного заходу у вигляді особистого 

зобов'язання підозрюваний, обвинувачений, який був затриманий, 

звільняється з-під варти негайно; 

− у разі застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки 

підозрюваний, обвинувачений, який був затриманий, звільняється з-під варти 

негайно після надання його поручителями визначеного зобов'язання; 

− у разі застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту 

підозрюваний, обвинувачений, який був затриманий негайно доставляється 

до місця проживання і звільняється з-під варти якщо згідно з умовами 

обраного запобіжного заходу йому заборонено залишати житло цілодобово; 

або негайно звільняється з-під варти та зобов'язується невідкладно прибути 

до місця свого проживання – якщо згідно з умовами обраного запобіжного 

заходу йому заборонено залишати житло в певний період доби. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ  

Клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу 

подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого 

здійснюється досудове розслідування, і повинно містити: короткий виклад 

фактичних обставин кримінального правопорушення, в якому підозрюється 

або обвинувачується особа; правову кваліфікацію кримінального 

правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність; виклад обставин, що дають підстави 

підозрювати, обвинувачувати особу у вчиненні кримінального 

правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини; 

посилання на один або кілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК; виклад 

обставин, на підставі яких слідчий, прокурор дійшов висновку про наявність 

одного або кількох ризиків, зазначених у його клопотанні, і посилання на 

матеріали, що підтверджують ці обставини; обґрунтування неможливості 

запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом 

застосування більш м'яких запобіжних заходів; обґрунтування необхідності 
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покладення на підозрюваного, обвинуваченого конкретних обов'язків, 

передбачених ч.5 ст. 194 КПК. 

Застосування запобіжного заходу до кожної особи потребує внесення 

окремого клопотання.  

До клопотання мають бути додані: копії матеріалів, якими слідчий, 

прокурор обґрунтовує доводи клопотання; перелік свідків, яких слідчий, 

прокурор вважає за необхідне допитати під час судового розгляду щодо 

запобіжного заходу; підтвердження того, що підозрюваному, 

обвинуваченому надані копії клопотання та матеріалів, якими 

обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу. 

 

У. ІНШІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ. ЗАХИСТ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ІНШИХ 

ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО  

ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик. Відповідно до вимог 

ст. ст. 133-134 КПК слідчий, прокурор, слідчий суддя (під час досудового 

розслідування) чи суд (під час судового провадження) мають право 

викликати підозрюваного, свідка, потерпілого або іншого учасника 

кримінального провадження у встановлених КПК випадках для допиту чи 

участі в іншій процесуальній дії. 

Особа може бути викликана слідчим, прокурором якщо є: 

 − достатні підстави вважати, що вона може дати показання, які мають 

значення для кримінального провадження; 

− її участь у процесуальній дії є обов'язковою ( ст. 133 КПК). 

Процесуальний порядок здійснення виклику. Особа викликається до 

слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом: 

− вручення повістки про виклик; 

− надіслання повістки поштою, електронною поштою чи факсимільним 

зв'язком; 

− здійснення виклику по телефону або телеграмою.  

У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання, повістка 

для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім'ї особи чи іншій 

особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем 

проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.  

Особливості виклику окремих категорій суб’єктів кримінального 

провадження полягає в наступному: 

− якщо особа перебуває під вартою, то вона викликається через 

адміністрацію місця ув'язнення; 

− повістка про виклик неповнолітньої особи, як правило, вручається її 

батьку, матері, усиновлювачу або законному представнику; 

− повістка про виклик обмежено дієздатної особи вручається її 

піклувальнику;  
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− повістка про виклик особи, яка проживає за кордоном, вручається 

згідно з міжнародним договором про правову допомогу, згода на 

обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності 

такого – за допомогою дипломатичного (консульського) представництва. 

Повістка про виклик вручається особі працівником органу зв'язку, 

працівником правоохоронного органу, слідчим, прокурором, а також 

секретарем судового засідання, якщо таке вручення здійснюється в 

приміщенні суду. 

Строки отримання повістки про виклик чи повідомлення іншим 

шляхом (ч.8 ст. 135 КПК): 

− не пізніше ніж за 3 дні до дня, коли особа зобов'язана прибути за 

викликом; 

− якщо здійснення процесуальних дій не дозволяють здійснити виклик 

в 3-х денний строк, особа має отримати повістку про виклик або бути 

повідомленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі 

з наданням їй звичайно необхідного часу для підготовки та прибуття за 

викликом. 

Відповідно до ст. 136 КПК належним підтвердженням отримання 

особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є: 

− розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому 

повідомленні; 

− відеозапис вручення особі повістки; 

− будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки 

про виклик або ознайомлення з її змістом; 

− отримання листа-підтвердження про отримання електронного листа. 

Якщо особа попередньо повідомила слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд 

про адресу своєї електронної пошти і повістка про виклик була надіслана на 

таку адресу. 

У повістці про виклик повинно бути зазначено:  

− прізвище та посада слідчого, прокурора, слідчого судді, 

найменування суду, який здійснює виклик; 

− адресу установи, до якої здійснюється виклик, номер телефону чи 

інших засобів зв'язку; 

− ім'я (найменування) особи, яка викликається, та її адреса; 

− найменування (номер) кримінального провадження, в рамках якого 

здійснюється виклик; 

− процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа; 

− час, день, місяць, рік і місце прибуття викликаної особи; 

− процесуальна дія (дії), для участі в якій викликається особа;  

− наслідки неприбуття особи за викликом із зазначенням тексту 

відповідних положень закону, в тому числі можливість застосування 

приводу; 

− передбачені КПК поважні причини, через які особа може не з'явитися 

на виклик та обов'язок заздалегідь повідомити про неможливість з'явлення; 
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− підпис слідчого, прокурора, слідчого судді, судді, який здійснив 

виклик. 

Якщо особа може не з'явитися на виклик, вона має повідомити 

слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про поважні причини, що 

перешкоджають його своєчасному прибуттю. 

Поважні причини неприбуття особи на виклик визначені в ст. 138 

КПК. Такими причинами є: 

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 

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 тривалого часу 

внаслідок відрядження, подорожі тощо;  

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з 

лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей 

заклад;  

6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших близьких осіб або 

серйозна загроза їхньому життю; 

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 

8) інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення особи на 

виклик.  

Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний 

відповідач, який був у встановленому КПК порядку викликаний та не 

з'явився без поважних причин або не повідомив про причини свого 

неприбуття, до нього застосовуються такі заходи юридичної 

відповідальності: 

1) накладається грошове стягнення у розмірі: 

− від 0,25 до 0,5 РМЗП – у випадку неприбуття на виклик слідчого, 

прокурора; 

− від 0,5 до 2 РМЗП – у разі неприбуття на виклик слідчого судді, суду. 

2) застосовується привід (ст.ст. 140−143); 

3) за злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть 

відповідальність, встановлену законом (ст. 185-4 КУпАП). 

Привід (ст. 140 КПК) полягає у примусовому супроводженні особи, до 

якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про його здійснення, до 

місця її виклику в зазначений в ухвалі про здійснення приводу час.  

Привід може застосовуватися лише до підозрюваного, обвинуваченого, 

свідка. Привід свідка не може бути застосований до неповнолітніх, вагітних 

жінок, інвалідів першої і другої груп, осіб, які одноосібно виховують дітей 

віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із КПК не 

можуть бути допитані як свідки. Привід співробітника кадрового складу 

розвідувального органу України при виконанні ним своїх службових 

обов'язків здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього 

органу (ч.4 ст. 140 КПК). 
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Привід застосовується якщо:  

− особа була викликана у порядку, встановленому КПК України; 

− наявне підтвердження отримання повістки про виклик або 

ознайомлення з її змістом іншим шляхом; 

− особа не з'явилася без поважних причин або не повідомила про 

причини свого неприбуття.  

Причини неявки мають бути встановлені до прийняття рішення про 

застосування приводу. Тобто, слідчий суддя чи суд мають впевнитися, що 

особа була викликана у визначеному законом порядку та не повідомила про 

наявність поважних причин її неприбуття за викликом.  

Юридичною підставою здійснення приводу є ухвала слідчого судді, 

суду, яка виноситься за клопотанням слідчого, прокурора або з власної 

ініціативи, а під час судового провадження − також за клопотанням сторони 

кримінального провадження, потерпілого. 

Порядок виконання ухвали про здійснення приводу.  

Копія ухвали про здійснення приводу, завірена печаткою суду, негайно 

надсилається органу, на який покладено її виконання. Виконання може бути 

доручене відповідним підрозділам ОВС, органів безпеки, органів, що 

здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства або органів 

державного бюро розслідувань. 

Ухвала про здійснення приводу оголошується особі, до якої він 

застосовується, особою, яка виконує ухвалу. 

Підозрюваний, обвинувачений чи свідок, щодо яких прийняте рішення 

про здійснення приводу, зобов'язана прибути до місця виклику в зазначений 

час у супроводі особи, яка виконує ухвалу. 

У випадку невиконання особою, що підлягає приводу, законних вимог 

щодо виконання ухвали про здійснення приводу, до неї можуть бути 

застосовані заходи фізичного впливу, які дозволяють здійснити її 

супроводження до місця виклику з дотриманням вимог, передбачених ч.3 ст. 

143 КПК. Зокрема, застосуванню заходів фізичного впливу повинно 

передувати попередження про намір їх застосування. У разі неможливості 

уникнути застосування заходів фізичного впливу вони не повинні 

перевищувати міри, необхідної для виконання ухвали про здійснення 

приводу, і мають зводитися до мінімального впливу на особу.  

Забороняється застосування заходів впливу, які можуть завдати шкоди 

здоров'ю особи, а також примушення особи перебувати в умовах, що 

перешкоджають її вільному пересуванню, протягом часу більшого, ніж 

необхідно для негайного доставлення особи до місця виклику. Перевищення 

повноважень щодо застосування заходів фізичного впливу тягне за собою 

відповідальність, встановлену законом (наприклад, ст. 118 та 124 КК). 

У разі неможливості здійснення приводу особа, яка виконує ухвалу про 

здійснення приводу, повертає її до суду з письмовим поясненням причин 

невиконання. 

Накладення грошового стягнення (ст. ст. 144−147 КПК). Грошове 

стягнення може бути накладено на учасників кримінального провадження за 
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невиконання процесуальних обов'язків у випадках та розмірах, передбачених 

КПК. Так, ч.2 ст. 179 КПК передбачає можливість накладення грошового 

стягнення в разі невиконання покладених на підозрюваного, обвинуваченого 

зобов'язань, передбачених ст. 194 КПК; ч.5 ст. 180 КПК визначає, що у разі 

невиконання поручителем взятих на себе зобов'язань на нього накладається 

грошове стягнення. 

Грошове стягнення накладається: під час досудового розслідування – 

ухвалою слідчого судді за клопотанням слідчого, прокурора чи за власною 

ініціативою, під час судового провадження – ухвалою суду за клопотанням 

прокурора чи за власною ініціативою. 

Під час досудового розслідування клопотання слідчого, прокурора про 

накладення грошового стягнення на особу розглядається слідчим суддею не 

пізніше 3 днів із дня його надходження до суду. Про час та місце розгляду 

клопотання повідомляється службова особа, яка його внесла, та особа, на яку 

може бути накладено грошове стягнення, проте їх неприбуття не 

перешкоджає розгляду питання. 

Слідчий суддя, суд накладає на особу грошове стягнення, якщо 

встановить, що: 

− особа не виконала покладений на неї процесуальний обов'язок; 

− відсутність поважних причин його невиконання.  

Ухвала про накладення грошового стягнення може бути скасованою на 

підставі розгляду відповідного клопотання особи, на яку було накладено 

грошове стягнення, за умови, що особа не була присутня під час розгляду 

питання про накладення грошового стягнення (ст. 147 КПК). 

Слідчий суддя, суд, визнавши доводи особи обґрунтованими, може: 

− самостійно скасувати ухвалу про накладення грошового стягнення; 

− призначити судове засідання для розгляду клопотання про 

скасування ухвали про накладення грошового стягнення.  

За результатами клопотання про скасування грошового стягнення 

слідчий суддя, суд приймає одне з таких рішень: 

− скасовує ухвалу про накладення на особу грошового стягнення, якщо 

буде встановлено, що стягнення накладено безпідставно; 

 − відмовляє у задоволенні клопотання. 

Ухвала слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про 

скасування ухвали про накладення грошового стягнення оскарженню не 

підлягає. 

Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом (ст.ст. 

148−153 КПК) − це захід забезпечення кримінального провадження який 

здійснюється шляхом вилучення слідчим, прокурором, іншою 

уповноваженою службовою особою документів, які посвідчують 

користування спеціальним правом, та тимчасового обмеження підозрюваного 

у користуванні цим правом з метою припинення кримінального 

правопорушення чи запобігання вчиненню іншого, припинення або 

запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо перешкоджання 
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кримінальному провадженню, забезпечення відшкодування шкоди, завданої 

кримінальним правопорушенням.  

Тобто, тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом 

здійснюється за наявності достатніх підстав вважати, що це необхідно для: 

− припинення кримінального правопорушення; 

− запобігання вчиненню іншого правопорушення; 

− припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного 

щодо перешкоджання кримінальному провадженню; 

− забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням.  

Тимчасово вилученими можуть бути документи, які посвідчують 

користування таким спеціальним правом:  

− право керування транспортним засобом або судном; 

− право полювання; 

− право на здійснення підприємницької діяльності.  

Процесуальний порядок здійснення тимчасового обмеження у 

користуванні спеціальним правом.  

Особа, яка здійснила законне затримання, у передбаченому 

ст. 208 КПК порядку, зобов'язана одночасно із доставленням затриманої 

особи до уповноваженої службової особи (особи, якій законом надано право 

здійснювати тимчасове вилучення документів, що посвідчують користування 

спеціальним правом) передати їй тимчасово вилучені документи, які 

посвідчують користування спеціальним правом, якщо такі документи було 

вилучено. Факт передання тимчасово вилучених документів, які посвідчують 

користування спеціальним правом, засвідчується протоколом, складеним в 

порядку, передбаченому КПК. 

Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час 

законного затримання та тимчасового вилучення документів, які посвідчують 

користування спеціальним правом, або негайно після їх здійснення 

зобов'язана скласти відповідний протокол у порядку, визначеному КПК. 

Після складення протоколу про тимчасове вилучення документів, які 

посвідчують користування спеціальним правом, слідчий, прокурор, інша 

уповноважена службова особа зобов'язана передати тимчасово вилучені 

документи на зберігання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором під час досудового 

розслідування звертаються до слідчого судді із клопотанням про тимчасове 

обмеження у користуванні спеціальним правом.  

У випадку тимчасового вилучення документів, які посвідчують 

користування спеціальним правом, прокурор, слідчий за погодженням з 

прокурором зобов'язаний звернутися до слідчого судді із відповідним 

клопотанням не пізніше 2 днів з моменту тимчасового вилучення. Пропуск 

вказаного строку тягне за собою необхідність повернення тимчасово 

вилучених документів.  
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Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним 

правом складається з дотриманням вимог, визначених ч.2 та ч.3 ст. 150 КПК.  

Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним 

правом розглядається слідчим суддею не пізніше 3 днів з дня його 

надходження до суду за участю прокурора та/або слідчого, підозрюваного, 

його захисника ( ч.1 ст.151 КПК). 

Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним 

правом, якщо документи, які посвідчують користування спеціальним правом, 

не були тимчасово вилучені, може розглядатися лише за участю 

підозрюваного, його захисника. 

При вирішенні питання про тимчасове обмеження у користуванні 

спеціальним правом слідчий суддя зобов'язаний врахувати такі обставини: 

− правову підставу для тимчасового обмеження у користуванні 

спеціальним правом; 

− достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального 

правопорушення; 

− наслідки тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом 

для інших осіб. 

За результатами розгляду клопотання слідчий суддя: 

− відмовляє у задоволенні клопотання про тимчасове обмеження у 

користуванні спеціальним правом; 

− постановляє ухвалу про тимчасове обмеження у користуванні 

спеціальним правом в якій зазначає мотиви застосування; перелік 

документів, які посвідчують користування спеціальним правом та які 

підлягають вилученню; строк тимчасового обмеження у користуванні 

спеціальним правом та порядок виконання ухвали. 

Копія ухвали надсилається особі, яка звернулася з відповідним 

клопотанням, підозрюваному, іншим заінтересованим особам не пізніше дня, 

наступного за днем її постановлення, та підлягає негайному виконанню в 

порядку, передбаченому для виконання судових рішень. 

Строк тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом 

під час досудового розслідування − не більше 2 місяців.  

Цей строк може бути продовжений за рішенням слідчого судді, суду, 

прийнятого на підставі клопотання прокурора, якщо під час розгляду цього 

клопотання прокурор доведе, що: 

− обставини, які стали підставою для тимчасового обмеження у 

користуванні спеціальним правом, продовжують існувати; 

− сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення 

цілей, заради яких було обмежено користування спеціальним правом, 

іншими способами протягом дії попередньої ухвали. 

Відсторонення від посади (ст. 154 КПК) − захід забезпечення 

кримінального провадження, який може бути здійснений щодо службової 

особи, яка визнається такою кримінальним законодавством (у примітці до 

ст. 364 КК України). 

Відсторонення від посади здійснюється з метою: 
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− припинення кримінального правопорушення; 

− припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного 

чи обвинуваченого, який перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити 

речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, 

незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального 

провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню 

іншим чином. 

Відсторонення від посади може бути здійснено: 

− щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні 

злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину; 

– щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу − 

незалежно від тяжкості злочину. 

Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого 

судді під час досудового розслідування чи суду під час судового 

провадження. Питання про відсторонення від посади осіб, що призначаються 

Президентом України, вирішується Президентом України; відсторонення 

судді від посади здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів 

України.  

Процесуальний порядок відсторонення від посади. 

Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором звертається із 

клопотанням про відсторонення особи від посади до слідчого судді (під час 

досудового розслідування) або суду (під час судового провадження).  

Із клопотанням про відсторонення від посади осіб, що призначаються 

Президентом України, має право звертатися лише прокурор. Із клопотанням 

про відсторонення від посади судді має право звертатися Генеральний 

прокурор України до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 

Клопотання прокурора, слідчого за погодженням з прокурором про 

відсторонення особи від посади розглядається слідчим суддею, судом не 

пізніше 3 днів з дня його надходження до суду за участю слідчого та/або 

прокурора та підозрюваного чи обвинуваченого, його захисника. 

Під час розгляду клопотання слідчий суддя, суд має право за 

клопотанням сторін кримінального провадження або за власною ініціативою 

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

значення для вирішення питання про відсторонення від посади. 

За результатами розгляду клопотання слідчий суддя, суд приймає одне 

з таких рішень:  

− відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, 

якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 

такий захід є необхідним; 

− постановляє ухвалу про відсторонення від посади.  

Копія ухвали надсилається особі, яка звернулася з відповідним 

клопотанням, підозрюваному чи обвинуваченому, іншим заінтересованим 

особам не пізніше дня, наступного за днем її постановлення, та підлягає 

негайному виконанню. 
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Строк відсторонення від посади − не більше 2 місяців. Продовження 

строку здійснюється за клопотанням прокурора. 

Відсторонення від посади може бути скасовано за клопотанням 

прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого, якого було відсторонено 

від посади, коли в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.  

Тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 159 КПК) полягає у 

наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої 

знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити 

їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, 

вилучити їх (здійснити їх виїмку).  

Доступ заборонено до речей і документів, перелік яких наведений в 

ст. 161 КПК, а саме: 

− листування або інші форми обміну інформацією між захисником та 

його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку 

з наданням правової допомоги; 

− об'єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну 

інформацією.  

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом 

таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. До охоронюваної 

законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 

− інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації 

або журналіста і надана за умови нерозголошення авторства або джерела 

інформації; 

− відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 

− відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних 

дій; 

− конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну 

таємницю; 

− відомості, які можуть становити банківську таємницю; 

− особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 

− інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів 

телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, 

у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання 

тощо; 

− персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або 

в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних 

даних; 

− державна таємниця. 

Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять 

державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску 

відповідно до вимог закону ( ч.6 статі 163 КПК).  

Процесуальний порядок застосування.  

З клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до 

слідчого судді, суду мають право звернутися сторони кримінального 

провадження. Зокрема, зі сторони обвинувачення − слідчий, керівник органу 



 91 

досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий та його 

представник; зі сторони захисту – підозрюваний, обвинувачений, підсудний, 

їхні захисники та законні представники. 

Після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і 

документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні 

якої знаходяться такі речі і документи. Клопотання може бути розглянуто 

слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і 

документи, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з 

клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна 

загроза зміни або знищення цих речей чи документів. 

У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у 

володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов'язок 

збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент 

отримання судового виклику. 

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони 

кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні 

якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною 

другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої 

знаходять чини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. 

За результатами розгляду клопотання слідчий суддя, суд постановляє 

ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо 

сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність 

достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 

− перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної 

або юридичної особи; 

− самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами 

кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають 

суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному 

провадженні; 

− не становлять собою або не включають речей і документів, які 

містять охоронювану законом таємницю. 

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей 

і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення 

речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе 

наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна 

загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення 

необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. 

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий 

доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана 

надати тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі речей і документів особі, 

зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити 

особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал 

ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 
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Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і 

документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей 

і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий 

доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених 

документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням 

копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або 

копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про 

тимчасовий доступ до речей і документів. 

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і 

документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального 

провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі 

ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з 

метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ст.166 КПК). 

Тимчасове вилучення майна (ст.167 КПК) − фактичне позбавлення 

підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися 

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 вважати, що вони: 

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи 

знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі 

його сліди; 

2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального 

правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення 

кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;  

3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх 

незаконним обігом; 

4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, 

доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення. 

Тимчасове вилучення майна застосовується при затримані особи у 

порядку, передбаченому статтями 207, 208 КПК. Якщо затримання було 

проведено не уповноваженою службовою особою, вона зобов'язана 

одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої 

уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт 

передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. 

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, 

огляду. 

Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час 

затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх 

здійснення зобов'язана скласти відповідний протокол. Після тимчасового 

вилучення майна уповноважена службова особа зобов'язана забезпечити 

схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 
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Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було 

вилучено: 

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна 

безпідставним; 

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні 

клопотання прокурора про арешт цього майна. 

3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 КПК.  

Арешт майна (ст. ст. 170-174 КПК) − це тимчасове позбавлення 

підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну 

відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого 

або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості 

відчужувати певне його майно чи заборону для особи, на майно якої 

накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, 

розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його за 

ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у 

встановленому КПК порядку (ч.1 ст. 170 КПК).  

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального 

провадження, суть якого полягає у тимчасовій забороні, адресованій 

власнику чи володільцю майна, відчужувати його, або розпоряджатися чи 

користуватися ним.  

Арешт майно застосовується з метою забезпечення: 

− виконання вироку в частині цивільного позову до набрання судовим 

рішенням законної сили ( ч.2 ст.170 КПК); 

− можливої конфіскації майна в справах про кримінальні 

правопорушення за які може бути застосовано додаткове покарання у вигляді 

конфіскації майна.  

Арешт може бути накладено на: 

1) нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, 

гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні 

папери, корпоративні права. 

2) майно у вигляді речей, документів, грошей якщо вони відповідають 

критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК а саме: 

− підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи 

знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі 

його сліди;  

− надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального 

правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення 

кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;  

− є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх 

незаконним обігом;  

− набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи 

від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.  

Не підлягають конфіскації майна, а тому і не підлягають з цією метою 

арешту предмети першої необхідності, що використовуються особою і 
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членами її родини. Перелік цих предметів визначено в Додатку до КК 

України. 

Арешт може бути накладено на майно: підозрюваного; 

обвинуваченого; осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за 

шкоду, завдану кримінально-протиправними діяннями підозрюваного, 

обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне 

діяння.  

При чому, таке майно може перебувати як у вищевказаних осіб, так і в 

інших фізичних, або юридичних осіб. 

Відповідно до вимог ст. 170 КПК арешт майна полягає у забороні 

відчужувати, розпоряджатися чи користуватися майном.  

Відповідно до ч.4 та ч.5 ст. 170 КПК заборона на використання майна, а 

також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані 

лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, 

втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, 

які можуть перешкодити кримінальному провадженню. При цьому не 

допускається заборона використання житлового приміщення, в якому на 

законних підставах проживають будь-які особи, не допускається. 

Фактичною підставою накладення арешту на майно є сукупність 

фактичних даних, що вказують на завдання кримінальним правопорушенням 

матеріальної та/чи моральної шкоди, заявлення цивільного позову про її 

відшкодування або можливість заявлення такого позову та накладення 

майнових стягнень, конфіскації майна за вироком суду. Необхідність 

накладення арешту на майно зумовлюється обґрунтованою підозрою 

вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи 

неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої 

конфіскації майна або цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню 

істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи 

пошкоджене.  

Правовою підставою накладення арешту є ухвала слідчого судді, суду. 

Тобто рішення про арешту майна може приймати лише ці суб’єкти 

кримінального провадження. Дане положення обумовлено вимогою ст. 41 

Конституції України, яка передбачає виключно судовий порядок позбавлення 

права власності. 

Процесуальний порядок здійснення арешту майна.  

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право 

звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою – 

забезпечення цивільного позову, також цивільний позивач.  

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого 

майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після 

вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої 

його було вилучено. 

Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не 

пізніше 2 днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або 

прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, 
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підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності – 

також захисника, законного представника.  

При цьому, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про 

арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без 

повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх 

захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з 

метою забезпечення арешту майна. Така необхідність може обумовлюватися 

наявністю обґрунтованої підозри вважати, що в разі повідомлення 

підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна про наміри накласти 

арешт на їхнє майно, вони можуть його сховати, знищити, пошкодити тощо. 

За результатами розгляду клопотання слідчий суддя, суд приймають 

таке рішення: 

− відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, 

що його подала, не доведе необхідність такого арешту. Відмова у 

задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за 

собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово 

вилученого майна. 

− постановляє ухвалу, в якій зазначається: перелік майна, яке підлягає 

арешту, підстави застосування арешту майна, перелік тимчасово вилученого 

майна, яке підлягає поверненню особі, заборону розпоряджатися або 

користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно, 

порядок виконання ухвали.  

Слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту 

майна та зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не 

призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної 

підприємницької діяльності особи або інших наслідків, які суттєво 

позначаються на інтересах інших осіб. 

Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд 

постановляє не пізніше 72 годин із дня находження до суду клопотання, 

інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.  

Арешт майна має бути скасованим повністю або частково, якщо: 

− відпали підстави його застосування; 

− арешт було накладено необґрунтовано.  

Правовою підставою скасування арешту майна є:  

− ухвала слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під 

час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, 

їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця 

майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу 

відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано;  

− винесення прокурором постанови про закриття кримінального 

провадження;  

− ухвалення судового рішення, яким закінчується судовий розгляд. Суд 

скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, 

закриття кримінального провадження судом, непризначення судом покарання 
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у виді конфіскації майна, залишення цивільного позову без розгляду або 

відмови в цивільному позові. 

 

ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО ПИТАННЯ  

Залежно від мети застосування заходи забезпечення кримінального 

провадженняможуть бути класифіковані на такі групи: 

1) заходи, спрямовані на забезпечення явки учасників кримінального 

провадження, - виклик, судовий виклик та привід (статті 133-143 КПК); 

2) заходи, спрямовані на встановлення обставин кримінального 

правопорушення та збирання і збереження доказів, - тимчасовий доступ до 

речей і документів(статті 159-166 КПК), тимчасове вилучення майна (статті 

167-169 КПК), арешт майна (статті 170-175 КПК); 

3) заходи, спрямовані на забезпечення цивільного позову, - тимчасове 

вилучення майна (статті 167-169 КПК), арешт майна (статті 170-175 КПК); 

4) заходи, спрямовані на забезпечення виконання процесуальних 

обовязків, - накладення грошового стягнення (статті 144-147 КПК); 

5) заходи, спрямовані на припинення кримінального правопорушення 

чи запобігання вчиненню іншого, припинення або запобігання протиправній 

поведінці підозрюваного, обвинуваченого щодо перешкоджання 

кримінальному провадженню, - відсторонення від посади (статті 154-158 

КПК), тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом (статті 148-

153 КПК), запобіжні заходи (статті 176-213 КПК).  

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Розділ ІІ Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 

2012 року визначає порядок обрання, зміни та скасування заходів 

забезпечення кримінального провадження.  

Заходи забезпечення кримінального провадження (заходи кримінально-

процесуального примусу) − це передбачені кримінально-процесуальним 

законом процесуальні засоби державно-правового примусу, що 

застосовуються уповноваженими на те органами (посадовими особами), які 

здійснюють кримінальне провадження, у чітко визначеному законом порядку 

стосовно осіб, котрі залучаються до кримінально-процесуальної діяльності, 

для запобігання та припинення їхніх неправомірних дій, забезпечення 

виявлення та закріплення доказів з метою досягнення дієвості кримінального 

провадження. 

Відповідно до ст. 131 КПК заходами забезпечення кримінального 

провадження є: 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід 

(ст. ст. 133−143 КПК); 2) накладення грошового стягнення (ст. ст. 144−147 

КПК); 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом 

(ст. ст. 148−153 КПК); 4) відсторонення від посади (ст. ст. 154−158 КПК); 5) 

тимчасовий доступ до речей і документів (ст. ст. 159−166 КПК); 6) тимчасове 

вилучення майна (ст. ст. 167−169 КПК); 7) арешт майна (ст. ст. 170−175 

КПК); 8) затримання особи (ст. ст. 188−192, 207−213 КПК); 9) запобіжні 

заходи (ст. ст. 177−187 КПК). 
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Запобіжні заходи є частиною заходів забезпечення кримінального 

провадження, спрямованих на забезпечення належної поведінки 

підозрюваного, обвинуваченого через певне обмеження їхніх особистих прав. 

Система запобіжних заходів визначена в ст. 176 КПК України, ними є: 

1) особисте зобов'язання (ст. 179 КПК); 2) особиста порука (ст. 180 КПК); 3) 

застава (ст. 182 КПК); 4) домашній арешт (ст. 181 КПК); 6) тримання під 

вартою (ст. 183 КПК); 7) затримання особи − тимчасовий запобіжний захід 

(ст. ст. 188−192, 207−213 КПК). 

Правообмежувальний характер заходів забезпечення кримінального 

провадження обумовлює необхідність встановлення системи гарантій, які 

забезпечують їх законне та обґрунтоване застосування. Адже, хоча 

кримінальне судочинство і покликане бути ефективним засобом захисту прав 

та свобод, в правозастосовчій практиці досить часто зустрічаються випадки 

зловживання суб’єктами кримінального судочинства процесуальними 

правами та повноваженнями, на що постійно звертається увага 

правозахисних організацій та Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Заходи забезпечення кримінального провадження (заходи кримінально-

процесуального примусу) − це передбачені кримінально-процесуальним 

законом процесуальні засоби державно-правового примусу, що 

застосовуються уповноваженими на те органами (посадовими особами), які 

здійснюють кримінальне провадження, у чітко визначеному законом порядку 

стосовно осіб, котрі залучаються до кримінально-процесуальної діяльності, 

для запобігання та припинення їхніх неправомірних дій, забезпечення 

виявлення та закріплення доказів з метою досягнення дієвості кримінального 

провадження. 

Цей інститут є новим у КПК України, в ньому існує велика кількість 

проблемних питань, вирішення яких можливе тільки при ретельному 

вивченні кримінальних процесуальних норм, рекомендованих викладачами 

посібників, наукових робіт тощо. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розглянути дії захисника при ознайомленні з матеріалами справи у 

зв’язку із закінченням досудового слідства, методикою складання 

адвокатського досьє та планування захисту. Ознайомитися з порядком 

оскарження дій слідчого і прокурора.  

 

ВСТУП 

 

Досудове слідство визнається закінченим, якщо немає необхідності у 

проведенні ще будь-яких слідчих дій або інших процесуальних дій, 

спрямованих на збирання, перевірку і дослідження доказів, коли жодна з 

версій, які виникли, не залишилась неперевіреною. Тобто коли виконанні 

вимоги ст. 64 КПК про встановлення обставин, що підлягають доказуванню в 

кримінальній справі, та вимоги ст. 22 КПК про всебічне, повне і об’єктивне 

дослідження всіх доказів у справі. 

Оголошення підозрюваному про закінчення слідства і 

пред'явлення йому матеріалів справи є одним із ключових і вирішальних 

моментів досудового слідства.  

 
І. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МАТЕРІАЛАМИ СПРАВИ У ЗВ’ЯЗКУ 

ІЗ ЗАКІНЧЕННЯМ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА 

 

Враховуючи велике значення стадії судового розгляду захисник 

повинен після віддання обвинуваченого до суду ретельно підготуватися до 

майбутнього судового процесу ст.255 КПК України передбачає, що суддя 

повинен забезпечити прокуророві, підсудному і його захиснику, потерпілому, 

цивільному позивачеві їх представникам, коли вони про це заявлять 

клопотання, можливість ознайомитися з матеріалами справи. Зазначені особи 
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мають право робити з матеріалів необхідні виписки. Виключно важливе 

значення має вивчення захисником обвинувального висновку, що вручається 

обвинуваченому після віддання його до суду. 

Захисник обвинуваченого при ознайомленні з матеріалами справи 

має право: робити виписки, мати побачення з обвинуваченим віч-на-віч, 

роз'яснювати обвинуваченому зміст обвинувачення, обмірковувати з 

обвинуваченим питання про заявлення клопотань, подавати докази, заявляти 

відводи, оскаржувати дії та рішення слідчого і прокурора. 

Відмітимо деякі аспекти питання підготовки захисника до 

судового розгляду.  

Перш за все слід підкреслити, що захиснику необхідно отримати по 

можливості більш повне уявлення про справу, в якій він бере участь, про всі 

матеріали, які прямо чи непрямо стосуються підзахисного. Не можна 

залишати поза увагою і матеріали, що стосуються інших підсудних, 

особливо, якщо їх інтереси суперечать один одному. 

Беручи участь в групових чи багатоепізодних справах, захисник 

повинен добре орієнтуватися в усій сукупності обставин, пов'язаних з одною 

справою, щоб чітко визначити місце і роль свого підзахисного і відповідно 

будувати свій захист. 

Слід вивчити протоколи допитів і не тільки свідків, що відмічені в 

обвинувальному висновку. Показання інших свідків можуть містити важливі 

обставини, що часто змінюють всю картину справи. Уважно треба вивчати 

матеріали первісне проведених по справі експертиз. 

3 особливою увагою слід ознайомлюватися з тими свідченнями i 

доказами, які говорять на користь обвинуваченого. При складанні 

обвинувального висновку слідчий вказує на свідків, яких 

рекомендують викликати до суду. Як правило, тих свідків, які дають 

показання на користь обвинуваченого, до списку не вносять. Тому ретельно 

виписані пояснення таких свідків, дадуть можливість обґрунтувати 

клопотання перед судом про їхній виклик до суду. 

На увагу захисника заслуговують суперечливі показання 

обвинуваченого, потерпілого, свідків, експертів. Треба зрозуміти суть цих 

протиріч, що допоможе в ході судового слідства, виявити суб'єктивність 

тверджень вказаних осіб, можливі випадки обмови і самообмови, тощо.  

Захисник, знайомлячись з обвинувальним висновком і іншими 

матеріалами справи, що характеризують інкримінований підзахисному 

злочин, в першу чергу звертає увагу на дотримання всіх матеріальних і 

процесуальних норм на попередньому слідстві і при віддані обвинуваченого 

до суду. Він вивчає протоколи порушення кримінальної справи, провадження 

слідчих дій, обвинувальний висновок, його відповідність матеріалам справи, 

постанову про притягнення в якості обвинувального, протоколи допитів 

обвинувачених, свідків, потерпілих, експертів тощо. При цьому фіксується 

всяке порушення матеріальних і процесуальних норм, прав і законних 

інтересів підсудного. 
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Захиснику, при вивченні матеріалів справи, слід переконатися, що в 

матеріалах є достатні докази, що обґрунтовують обвинувачення в цілому і 

кожну обставину, що входить в предмет доказування, що всі докази отримані 

із передбачених законом джерел і у вказаному законом порядку. 

Захиснику рекомендується продовжити складати досьє по справі. Всі 

матеріали досьє повинні бути належним чином оформлені. 

Наявність в них виписок чи копій обвинувального висновку, висновків 

експертів, тощо, дають можливість захиснику добре орієнтуватися у справі і 

продумати план та лінію захисту. Матеріали досьє слід групувати за їх 

змістом, всі виписки повинні чіткі посилання на джерела. Досьє полегшує 

роботу по складанню плану захисту. План цей складається обов'язково. Його 

структура і зміст залежить від специфіки даної вправи, але за всіх умов 

повинен включати порядок заявлення клопотання провадження інших 

слідчих дій в суді, тощо. 

В ході бесіди з підсудним захисник може вияснити істотні для справи 

факти, звернути увагу на обставини, що характеризують взаємовідносини 

підсудного з потерпілими, свідками, експертами. Тут може виявитись 

необхідність у витребуванні додаткових матеріалів, проведенні ряду слідчих 

дій. До кожної зустрічі з підсудним захисник повинен ретельно готуватись. 

Результатом попередньої підготовки захисника є правильне визначення своєї 

позиції у відповідності з фактичними обставинами даної справи, вимогами 

закону. 

У більшості європейських країн (напр., Чехії, Словаки) слідчий на 

прохання адвоката надає копії вcix документів справи. Таких можливостей у 

захисників України поки що немає. А не завадило б. 

Перед ознайомленням адвокат повинен вимагати, щоб: 

а) справа була пронумерована i прошита. Нумерація має бути 

зроблена ручкою, а не олівцем; 

б) були пред'явлені для огляду речові докази, закриті пакети та 

додатки (напр., бухгалтерські документи); 

в) було надано достатньо часу для ознайомлення з матеріалами справи. 

 Це далеко не повний перелік вимог, які повинен поставити перед 

слідством адвокат, ознайомлюючись зі справою. 

Поспішати з поданням клопотань непотрібно. У протоколі про 

ознайомлення з матеріалами справи можна вказати, що клопотання буде 

подано пізніше. 

Якщо ознайомлення зі справою продовжується тривалий час, слідчим 

рекомендують складати графіки, де вказується, які й коли відповідні 

матеріали справи будуть пред'явлені захиснику та обвинуваченому. 

Звичайно, графік - це робочий, а не процесуальний документ, тому закон не 

зобов'язує захисника його підписувати. 

Про відмову в задоволенні клопотань, поданих за результатами 

ознайомлення зі справою, слідчий виносить мотивовану 

постанову, яка може бути оскаржена прокурору. 

3 дозволу слідчого захисник може бути присутнім при  



 102 

проведенні слідчих дій, які здійснюються за клопотаннями,  

поданими обвинуваченим або адвокатом. Після вчинення додаткових слідчих 

дій слідчий зобов'язаний ознайомити обвинуваченого та його захисника з 

матеріалами справи. 

Відповідно до ст. 296 КПК досудове розслідування закінчується 

складанням обвинувального акту, постановою про закриття провадження 

в кримінальній справі, постановою про направлення справи до суду для 

закриття в інше провадження з нереабілітуючих підстав, постанови про 

направлення справи до суду для вирішення питання про застосування 

заходів медичного характеру. 

Істотних відомостей при ознайомленні з матеріалами досудового 

провадження i закінчення досудового розслідування нового КПК України 

порівняно з чинним КПК України не містить. Слід зауважити, що на відміну 

від чинного КПК у Проекті передбачено право зробити не тільки виписки з 

матеріалів, але і копії. За ст. 300 Проекту КПК обвинувачений, його 

захисник можуть за свій рахунок знімати копії з матеріалів справи. У разі 

(Розділі IV. Діяльність адвоката в кримінальній справі) затягування процесу 

ознайомлення зі справою слідчий, i суддя своєю постановою може 

визначити строк, протягом якого обвинувачений, його захисник повинні 

ознайомитися з матеріалами справи. Можливість зняти копії з матеріалів справи 

знімає гостроту питання про строки ознайомлення зі справою. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ  

Захиснику необхідно отримати по можливості більш повне уявлення 

про справу, в якій він бере участь, про всі матеріали, які прямо чи непрямо 

стосуються підзахисного. 

При ознайомленні з матеріалами справи паралельно проводиться 

серйозна аналітична робота. Тому записи систематизуються за епізодами, 

особами або в іншому порядку. Це допоможе краще використати одержанні 

дані. 

 

ІІ. АДВОКАТСЬКЕ ДОСЬЄ ТА ПЛАНУВАННЯ ЗАХИСТУ 

 

 Адвокатське досьє - це зброя адвоката, без якої ефективний захист 

неможливий. Адвокат зобов'язаний складати досьє в кожній кримінальній 

справі, яку він веде.  

Безумовно, немає єдиного підходу до роботи по формуванню 

адвокатського досьє, як не може тат єдиного походу до роботи над 

кримінальною справою по формуванню лінії захисту. Кожний адвокат працює 

індивідуально, відповідно до своїх спосібностям, практичному опиту, 

теоретичній підготовці, напрацьованим професійним прийомам і способам.  

Принаймні там мають бути: 

• копія обвинувального висновку з відміткою про дату ії  

вручення обвинуваченому; 

• копія постанови про притягнення як обвинуваченого; 
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• копія постанови про порушення кримінальної справи, прийняття 

слідчим справи до свого провадження, про обрання запобіжного заходу; 

• копії протоколів обшуків, огляду місця події; 

• копії постанов про призначення експертиз i висновків 

експертиз (якщо не вдається зняти ксерокопії, то досьє має 

містити найповніші виписки); 

• виписки з матеріалів справи (протоколів допитів, очних  

ставок обвинувачених, потерпілих, свідків, протоколів інших 

слідчих дій, актів ревізії тощо); 

• виписки з матеріалів справи, на які є посилання в обвинувальному 

висновку; 

• копії матеріалів, які характеризують обвинуваченого; 

• копії заявлених i підготовлених клопотань. 

При цьому свідків рекомендується розділити на декілька груп: 1) 

підтверджують винність підзахисного в повному об'ємі; 2) підтверджуючих його 

винність у відповідній частині; 3) спростовують звинувачення. 

Сучасні технічні можливості дають змогу заносити ці дані в 

комп’ютер i розмножувати їx. I все ж у суді краще мати під рукою всі записи, 

складені за певним планом. Це допоможе легко орієнтуватися під час 

судового засідання. 

Досьє можна складати за різними принципами: у тій самій 

послідовності, що й у матеріалах справи, або за тематичними розділами. 

Наприклад: 

• обвинувальний висновок; 

• процесуальні документи; 

• підзахисний (виписки з показань, документи про особу, про 

затримання i арешт, відомості про особу); 

• цілі обвинувачення; 

• потерпілий; 

• свідки; 

• експертизи; 

• матеріали захисту (схеми захисту, плани дій, клопотання, допити в 

суді тощо). 

Записи слід робити на окремих пронумерованих аркушах або у 

спеціальному зошиті. Кожен з цих способів має певні переваги i недоліки. 

Вивчаючи справу i заносячи записи та матеріали в досьє, адвокат водночас 

проводить значну аналітичну роботу, робить для себе помітки i зауваження 

щодо цінності того чи іншого доказу, необхідності звернути особливу увагу 

на показання того чи іншого свідка, з'ясування окремих обставин, 

виявлених при ознайомлені з певним документом. Такі помилки й 

зауваження дають йому змогу чітко i впевнено почувати себе в судовому 

засіданні під час проведення допитів i вивчення матеріалів справи.  

Caмi судді також не завжди старанно готуються до участі у справі, 

розраховуючи на свою кваліфікацію й на те, що все буде з'ясовано в 

судовому процесі. Адвокат не має права на такі послаблення, він повинен 
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бути у всеозброєнні до початку судового засідання i прийти до суду з 

готовим планом захисту, ґрунтовно вивчивши справу. 

План захисту і систематизація матеріалів. 3iбpaнi матеріали 

адвокат систематизує i аналізу, дає їм свою оцінку, відокремлює встановлені 

факти від сумнівних i складає план захисту. Звичайно, не кожен адвокат 

готує докладний план захисту на папері, не завжди цього потребує й 

справа, яка може містити один-єдиний епізод. Проте у складних 

багатоепізодних, групових справах доцільно такий план скласти, 

принаймні передбачити для себе: 

• які клопотання необхідно заявити на досудовому слідстві з метою 

забезпечення прав та інтересів клієнта; 

• на що звернути особливу увагу при з'ясуванні доказів, а також 

під час допиту свідка, потерпілого, в якій послідовності i як 

провести допит їx, які запитання ї поставити; 

• які питання обговорити з підзахисним та узгодити з ним  

правову позицію у справі; 

• залежно від обраної правової позиції у справі відповідним 

чином згрупувати докази, що підкріплюють цю позицію. 

Систематизація має попередній характер, у процесі досудового 

слідства до неї вноситимуться корективи. 

Кожен факт, викладений в обвинувальному висновку, підлягає 

суворій перехресній перевірці. Адвокат повинен уявити себе в ролі i судді, i 

слідчого, i прокурора та подивитися на справу з iїхніх позицій, щоб віднайти 

всi захисні ресурси, які потім можна буде використати в судовому засіданні.  

Готуючись до захисту, необхідно з'ясувати: що сталося, що потрібно 

довести суду, чим можна вплинути на вирок. 3 метою вивчення справи i 

пошуку істини можна надати такі рекомендації: 

1.  Спитайте в себе, що було: хто, що, де, коли, з якою метою, 

яким способом, з якими спільниками? Визначте точно, що, чому та в який 

спосіб робив кожен з них.  

2.  Відділіть установлені факти від сумнівних i невідомих. 

3.  Не задовольняйтеся готовими поясненнями фактів. 

4. Шукайте внутрішній зв'язок подій.  

5.  Не поспішайте з визнанням певних фактів нейтральними або 

такими, що не стосуються справи. Якщо свідок чомусь вийшов, 

а потерпілий чомусь не каже про це, задумайтеся, запитайте в 

себе чому? Чи не  існує тут певного зв'язку зi злочином? 

6. Знайдіть для кожного факту пояснення, найвигідніше для вас i для 

вашого противника, i в такий спосіб перевірте міцність своєї позиції. 

7.  Відділіть найвагоміші факти справи.  

8. Змінюйте гадані умови місця i часу, це може відкрити 

причинний зв'язок між фактами, які здаються нейтральними один щодо 

одного. 

9. Шукайте суперечності у фактах, які не узгоджуються з вашим 

розумінням справи. 
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10. Звертайте увагу на те, чого не було. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ  

Знання основ аналізу справи допомагають адвокату уникнути 

помилок. Правильний аналіз справи є аналізом не тільки його частин, 

елементів, але і їхніх взаємозв'язків i взаємовідносин. На основі аналізу 

справи адвокат створює гіпотези та розробляє плани захисту. 

 

ІІІ. ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ СЛІДЧОГО І ПРОКУРОРА 

На стадії досудового слідства можна оскаржувати дії слідчого i 

прокурора, що передбачено ст. 110, 234, 236 КПК України. Рішенням 

Конституційного Суду України від 30 січня 2003 р. № З-рп/2003 (Справа 

№ 1-12/200), визнано, що ще на стадії досудового слідства можуть бути 

оскаржені до суду дії слідчого i прокурора щодо приводів, підстав i порядку 

порушення кримінальної справи стосовно конкретної особи. Змінами, 

внесеними до КПК (ст. 236-7, 236-8), визначено процедуру такого 

оскарження, але тільки щодо порушення кримінальної справи. 

Захисник, якщо вважає, що для цього є підстави, зобов'язаний 

оскаржити в суді дії слідчого, органу дізнання, прокурора, суду щодо 

приводів, підстав або порядку порушення кримінальної справи.  

Адвокат може оскаржити будь-які дії і рішення слідчих органів, 

прокурора, судді і суду (наприклад, постанови про закриття справи, обрання 

запобіжного заходу, відмову в задоволенні клопотання, вирок суду), які, на 

його думку, завдають шкоди законним інтересам підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного. 

Дії слідчого можуть бути оскаржені прокуророві як безпосередньо, так 

і через слідчого. Слідчий зобов'язаний протягом доби направити прокуророві 

скаргу, що надійшла до нього, разом із своїми поясненнями. Прокурор 

протягом трьох днів після одержання скарги зобов'язаний розв'язати її і 

повідомити про результати адвоката. Рішення прокурора може бути 

оскаржене адвокатом вищестоящому прокуророві (ст. 234, 235 КПК). 

Скарга адвоката на дії прокурора при проведенні ним попереднього 

слідства або окремих слідчих дій у справі подається вищестоящому 

прокурору, який повинен розв'язати її протягом трьох днів і про результати 

повідомити адвоката (ст. 236 КПК). 

Постанова слідчого про закриття справи може бути оскаржена 

прокуророві в семиденний строк від дня одержання адвокатом письмового 

повідомлення або копії постанови про закриття справи. Прокурор 

знайомиться з справою і не пізніше ЗО днів з дня надходження скарги 

скасовує постанову і відновлює попереднє слідство або залишає скаргу без 

задоволення, про що повідомляє адвоката. В разі відмови прокурора 

скасувати постанову, а також у разі відмови вищестоящого прокурора 

скасувати постанову підпорядкованого прокурора про закриття справи 

адвокат може подати скаргу до районного (міського) суду (ст. 215, 236, 2365 

КПК). 
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Санкція прокурора на арешт підозрюваного або обвинуваченого також 

може бути оскаржена адвокатом до районного (міського) суду за 

місцезнаходженням прокурора, який дав санкцію на арешт (ст. 2363 КПК). 

Недоліком змін до КПК є неможливість негайного оскарження дій та 

постанов слідчого, особи, яка проводить дізнання, i прокурора безпосередньо 

до суду. У змінах до КПК (ст. 110,234,236КПК) таке право задекларовано 

(інакше б це прямо суперечило Конституції)  та розгляд скарг винесений аж 

до моменту розгляду справи по cyтi або на попередньому слухані справи. 

Не зняло проблеми i рішення Конституційного Суду України від 10 

січня 2003 р. № З-рп/2003 (Справа № 1-12/2003), яким визнано, що ще на 

стадії досудового слідства можуть бути оскаржені дії слідчого i прокурора 

щодо приводів, підстав i порядку порушення кримінальної справи стосовно 

конкретної особи. 

Таке вирішення неточностей i неясностей в процесуальному законі та 

його невідповідності Конституції України створило для судів i учасників 

процесу неабиякі проблеми. 

Безумовно, що право на оскарження дій слідчого i прокурора є 

серйозним захисним ресурсом, який адвокати будуть використовувати. Але в 

КПК України не визначено порядок розгляду цих скарг. Перенесення 

розгляду їх в одне судове засідання разом з розглядом справи по cyтi 

створює низку, невирішених практикою питань. 

Відповідно до КПК скарги на дій слідчого розглядаються судом першої 

інстанції. Подану до суду скаргу слід оголосити, викликати для дачі 

пояснень особу, на дії якої подано скаргу, дослідити обставини, на які 

посилається у скарзі підсудний, допитати свідків, оголосити зміст інших 

доказів, заслухати думку учасників процесу i прийняти відповідне рішення. 

Отже, у судовому засіданні, де досліджується питання про вину 

підсудного, необхідно сумістити зовнішній за своєю правовою природою 

процес - про законність або незаконність дій слідчого i прокурора. 

Стаття 324 КПК України, яка визначає, які питання повинен 

вирішити суд при постановлені вироку, не виносить до них рішення 

результату розгляду скарг на дії слідчого i прокурора. I це правильно. У 

вироку мають вирішуватися питання, які стосуються підсудного. Що ж до 

результатів оскарження дій слідчого і прокурора, то по них слід би приймати 

окремий процесуальний документ - постанову або ухвалу. У даному 

випадку дії суду, на нашу думку, є помилковими. Проте оскаржити їx в 

апеляційному порядку окремо від вироку суду практично неможливо, 

оскільки КПК i Верховний Суд України чітко не визначилися з даного 

питання. 

Наприклад, у справі яка вирішувалась Апеляційним судом захист 

подав кілька скарг на дії слідчого i прокурора. За результатами розгляду 

справи в цілому в задоволенні скарги було відмовлено ухвалою суду. При 

цьому суд навіть не оголосив скарги захисника, відмовив у викликові до 

суду слідчого i прокурора. На нашу думку, такі дії суду є помилковими. 

Скарга має бути розглянута по суті, а це означає, що суд зобов'язаний 
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заслухати скаржника i oci6, на яких подано скаргу, i за результатами 

розгляду скарги постановити ухвалу. 

В іншому суді скаргу на дії слідчого намагалися вирішити шляхом її 

вирішення у вироку суду. Суд приєднав скарги до матеріалів справи, але 

ухилився від їхнього розгляду по cyтi, відмовив у виклику до судового 

засідання oci6, на яких подано скарги, не заслухав їx, указавши, що 

питання про ці скарги буде вирішено у вирокові суду. 

Таким чином, інквізиційний характер досудового слідства зберігає 

свою силу, оскільки більшість рішень і оцінок слідчого на досудовому 

слідстві оспорити в суді на цій стадії неможливо. 

Зокрема, не можна оскаржити в суді i такі дії та рішення, які мають 

незворотний характер i не можуть бути виправлені в майбутньому. 

Наприклад, відмова в проведенні експертизи тіла щодо причин смерті, 

відмова в проведенні освідування обвинуваченого, якого піддали тортурам, 

відмова в проведенні експертизи швидкопсувних товарів тощо. Така відмова, 

особливо якщо за допомогою цих експертиз можуть бути встановлені 

обставини, які виправдовують обвинуваченого, може призвести до 

майбутньої судової помилки.  

Між тим є багато питань, які потребують негайного втручання суду ще 

в процесі досудового слідства. Наприклад, необхідність ексгумації трупа для 

проведення експертизи щодо причин смерті у випадку, коли слідчий або 

прокурор відмовляє в задоволенні такого клопотання захисника. Адже через 

2-3 роки, коли справа надійде до суду, можливість установлення смерті 

шляхом ексгумації та відповідного дослідження може бути втрачена. 

Те саме стосується незаконних постанов слідчого щодо 

накладення арешту на майно та рахунки підприємства в рахунок 

забезпечення цивільного позову i вилучення печаток. Оскільки така дія 

припиняє роботу підприємства, то воно скоріше перетвориться на банкрута. 

 
ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ  

Право на оскарження дій слідчого є, Конституційний Суд України 

це право підтвердив, але недоліки процесуального закону та i самого 

рішення Конституційного Суду, Розділ IV. «Діяльність адвоката в кримінальній 

справі», продовжують стояти на перепоні в реалізації цього права.  

 
ІУ. ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОГО МАЙБУТНЬОГО  

ПОЗОВУ 

 

Ст. 125, 126 КПК зобов'язують вжити заходів до забезпечення 

заявленого в кримінальній справі, а також можливого в майбутньому 

цивільного позову. Забезпечення цивільного позову i можливо конфіскації 

провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше 

майно обвинуваченого чи підозрюваного. Майно, на яке накладено арешт, 

описується і може бути передане на зберігання представникам підприємств, 
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установ, організацій або членам родини обвинуваченого чи іншим особам. 

Особи, яким передано майно, попереджаються під розписку про кримінальну 

відповідальність за його незбереження. 

Не підлягають описові предмети першої потреби, що 

використовуються особою, у якої проводиться опис, і членами її родини. 

Перелік цих предметів визначено в Додатку до Кримінального кодексу 

України. 

Ці статті діють ще з радянських часів та звісно потребують зміни. 

Минув час. Підприємництво i приватну власність дозволили. Отже, 

потрібно було роз'яснити, або ж переглянути ст. 125 i 126 КПК відповідно 

до нової доби. У нових умовах з цими статтями слід було поводитись 

обережно. Якщо обвинуваченому, проти якого порушено кримінальну 

справу, належить у товариств 10% статутного фонду, то накладати арешти 

на майно підприємства i його рахунки недопустимо. Слід би принаймні 

виділити ту частку в 10% i встановити заборону на її продаж. Але саме 

товариство має функціонувати, адже це соціальний об'єкт, який дає роботу 

людям, виробляє продукцію, надає послуги. 

Частка в статутному фонді в розмірі 10% ще не означає, що у 

конкретного обвинуваченого є право власності на майно цього товариства i 

що у забезпечення можливого майбутнього цивільного позову або 

конфіскації допустимо накладати арешт на майно товариства i його 

розрахунковий рахунок, припиняючи в такий спосіб діяльність 

підприємства. Крім того, накласти арешт на рахунки i майно підприємства 

означає припинити його діяльність, викинути працівників на вулицю i 

залишити їx без роботи, розорити підприємство i довести його до 

банкрутства.  

Доклав рук до цього питання i Конституційний Суд України. 

Але з його легкої руки неможливо негайно оскаржити до суду 

постанову слідчого про накладення арешту на розрахунковий 

рахунок, вилучення печатки підприємства тощо. Потрібно чекати коли 

слідство завершиться i справа буде передана до суду. Тоді на 

попередньому слуханні або під час слухання справи суд може виправити 

допущену слідчим помилку. Звичайно, власник майна, що 

заарештовано, формально може звернутися з позовом про виключення 

майна з опису. Але іноді i це не допомагає. Суди додумалися зупиняти 

провадження у таких справах до завершення слідства. 

У підготовленому до третього читання проекті нового КПК 

України питання про забезпечення майбутнього цивільного позову 

вирішено значно краще. Стаття 65 проекту КПК передбачає особливості 

порядку накладення арешту на цінні папери, корпоративні права i частку в 

господарських товариствах. Зокрема передбачено, що на частку майна та 

інші корпоративні права в господарському товаристві може бути 

встановлена заборона на їхнє відчуження або розпорядження. У цьому 

випадку можуть установлюватись обмеження також i на сплату дивідендів та 

інших виплат, одержання яких випливає з корпоративних прав. Taкi 
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обмеження, не повинні утруднювати діяльність підприємства, а також 

зачіпати інтереси інших учасників спільної власності та корпоративних 

прав. 

Порада захиснику. Виявивши, що у справі, в яку вступив захисник, 

накладено арешти на майно підприємств, де засновником є підозрюваний або 

обвинувачений, потрібно вжити заході1в до оскарження таких дій з боку 

слідчого якомога швидше. Варіантів декілька: це може бути скарга на 

слідчого прокурору, i далі, у випадку відмови прокурора вищому 

прокурору. Засновники підприємства, а також посадoвi особи 

підприємства, cамі можуть звернутися до суду з позовом про звільнення 

з-під арешту (виключення з опису) безпідставно арештованого майна. 

Можна ініціювати скарги на дії слідчого працівників підприємства, що 

залишилися без зарплати, а то й без роботи. Можна також ініціювати позови 

працівників підприємства про стягнення заробітної плати та інших 

заборгованостей з вимогою скасувати постанову слідчого про арешт, що 

накладений на майно, яке не належить підозрюваному, обвинуваченому. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ  

Накладення арешту на майно в багатьох випадках є обов’язком 

слідчого, який в таких випадках повинен скласти мотивоване клопотання, 

узгодити його з прокурором і звернутись з ним до слідого судді.  

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Матеріали досудового слідства пред'являються для ознайомлення 

підшитими і пронумерованими. Обвинуваченого і його захисника не можна 

обмежувати в часі, потрібному для ознайомлення з усіма матеріалами справи.  

Захисник обвинуваченого при ознайомленні з матеріалами справи має 

право: робити виписки, мати побачення з обвинуваченим віч-на-віч, 

роз'яснювати обвинуваченому зміст обвинувачення, обмірковувати з 

обвинуваченим питання про заявлення клопотань, подавати докази, заявляти 

відводи, оскаржувати дії та рішення слідчого і прокурора. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Сторона захисту при ознайомленні з матеріалами закінченого 

досудового розслідування наділена досить широким обсягом 

процесуальних прав, які дають їй можливість визначитися з усіма 

важливими аспектами кримінального провадження, вжити відповідних 

заходів щодо належного захисту підозрюваного (обвинуваченого).  

Студентам слід розуміти, що питання захисної діяльності на 

цьому етапі кримінального провадження регулються не тільки нормами 

КПК України, а й Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» від 5.07.2012 року. Вони, а також методичні рекомендації 

щодо діяльності адвокатів при закінченні досудового 

розслідуванняпотребують додаткового відпрацювання.   
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розкрити сутність та значення участі захисника в суді першої інстанції, 

охарактеризувати його загальні положення. З’ясувати порядок участі 

захисника в підготовчому судовому засіданні, підготовчій частині судового 

розгляду, під час судового слідства: допиті обвинуваченого, свідків і 

потерпілого, проведенні інших процесуальних дій тощо. Розглянути порядок 

проведення судових дебатів і ролі захисника в них.  

Формування у студентів уяви щодо поняття промови захисника у 

судових дебатах, її змісту та значення під час судового розгляду 

кримінального провадження. З’ясування складових захисної промови 

адвоката та їх характеристика. 

 

ВСТУП 

 

В ході судового розгляду кримінального провадження найбільш повно 

порівняно з іншими стадіями реалізуються всі демократичні принципи 

кримінального процесу, в тому числі змагальності, презумпції невинуватості 

обвинуваченого, гласності, усності, безпосередності дослідження доказів. 

Сторони обвинувачення і захисту є рівноправними і через те мають більші 

можливості для формування і обстоювання своїх процесуальних позицій у 

справі. 

Під час судового розгляду кримінального провадження захисник 

сприяє обвинуваченому в здійсненні його прав і захисті законних інтересів. 

Він має право на побачення з обвинуваченим, бере участь у дослідженні 

доказів - у допитах обвинуваченого, потерпілого, свідків, експертів, 

пред’явлені для впізнання особи чи предметів, призначенні експертизи, 

огляді речових доказів, документів, місця події, порушує перед судом 

клопотання про витребування і приєднання до справи нових доказів, що 

виправдовують обвинуваченого або пом’якшують його відповідальність, 

заявляє інші клопотання, викладає суду свою думку про клопотання інших 

учасників судового розгляду, бере участь в судових дебатах, висловлюючи 

свою думку про значення перевірених доказів у справі, про наявність 

обставин, що виправдовують обвинуваченого чи пом’якшують його 
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відповідальність, а також свої міркування з приводу застосування 

кримінального закону та міри покарання. 

Промова захисника - це кульмінаційний момент його участі в судовому 

розгляді кримінальної провадження, важливий засіб здійснення ним своєї 

функції. В промові захисник підводить підсумок судового слідства, аналізує з 

позиції захисту зібрані по справі матеріали, дає їм правову оцінку, приводить 

докази, що спростовують пред’явлене підсудному звинувачення або 

пом’якшують його вину, висловлюються міркування щодо покарання та інших 

питань, які підлягають вирішенню у суді. 

Протидіючи аргументам обвинувачення, захисник використовує 

контрдокази. І чим більш аргументів приводить прокурор та чим більш 

переконлива його промова, тим більше професіоналізму потребується від 

захисника.  

Ці та інші питання участі захисника під час судового провадження у 

першій інстанції є предметом розгляду в даній лекції.  

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХИСТУ В  

СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ 

 

Провадження в суді першої інстанції є першою стадією судового 

провадження, яке включає в себе також провадження з перегляду судових 

рішень в апеляційному, касаційному порядку, Верховним Судом України, а 

також провадження за нововиявленими обставинами. 

Кримінальне провадження у суді першої інстанції складається з 

наступних етапів: 

1) підготовче провадження; 

2) судовий розгляд (судове слідство); 

3) ухвалення та проголошення судового рішення. 

Судовий розгляд - це завершальний етап кримінального судочинства у 

конкретному кримінальному провадженні і вінцем якого є рішення суду щодо 

винуватості чи невинуватості обвинуваченого. Головна мета судового 

розгляду - перевірка матеріалів досудового розслідування щодо: 

а) законності притягнення обвинувачуваного до кримінальної 

відповідальності; 

б) законності міри запобіжного заходу; 

в) повноти та законності доказової бази, ваги доказів щодо доведення 

провини обвинуваченого чи, навпаки, - її спростування; 

г) допустимості доказів, на які спирається державний обвинувач, та 

законності долучення їх до справи; 

ґ) правильності юридичної кваліфікації інкримінованого 

обвинуваченому кримінального правопорушення; 

д) виявлення обставин, що сприяли вчиненню кримінального 

правопорушення; 

є) обрання виду та міри покарання за вчинене кримінальне 

правопорушення; 
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е) забезпечення відшкодування шкоди на користь фізичних та 

юридичних осіб, що потерпіли від кримінального правопорушення. 

Посідаючи чільне місце повновладного хазяїна в судовому засіданні, 

суддя чи головуючий суддя у складі судової колегії, керуючись нормами 

КПК, здійснює судочинство, тобто веде судове засідання, спрямовуючи 

активність його учасників у русло максимальної ефективності щодо 

виявлення обставин, які складають головну мету судового розгляду - 

підтвердити чи спростувати обвинувачення обвинуваченого. Кожен крок судді 

на цьому шляху є унормованим і фіксується шляхом складення журналу 

судового засідання чи записування технічними засобами. 

Без цього правова ідентифікація ходу судового засідання була б 

неможливою, а цінність судового рішення - сумнівною. 

Рівноправними учасниками судового засідання, завдання яких 

допомагати суду в здійсненні судочинства, є державний обвинувач, 

обвинувачений (підсудний), його захисник, законний представник 

неповнолітнього обвинуваченого (підсудного), потерпілий, його 

представник та законний представник, цивільний позивач, його представник 

та законний представник, цивільний відповідач та його представник, 

представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.  

Кожен із учасників судового засідання виконує певну, визначену законом 

функцію і користується правами, необхідними для ефективного здійснення 

процесуального призначення. Єдиним учасником судового засідання, 

функція якого виділяється однобокістю, що визначається лише інтересами 

обвинуваченого (підсудного), є захисник. 

Змагальний характер кримінального провадження, закріплений ст. 22 

КПК, вимагає від сторони захисту активності у відстоюванні прав і законних 

інтересів обвинуваченого. 

Оскільки сторона захисту та сторона обвинувачення у кримінальному 

провадженні мають рівні права на збирання та подання до суду доказів, 

клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, від 

добросовісності, наполегливості та самовідданості адвоката на етапі 

кримінального провадження в суді першої інстанції значною мірою залежить 

успішність захисту в цілому.  

Формулюючи завдання захисника в судовому засіданні, ст.ст. 46, 47 

КПК визначають його права та обов’язки при наданні правової допомоги під час 

судового розгляду кримінального провадження. Отже, на цьому 

відповідальному етапі судочинства захисник, зокрема, має право: 

-  брати участь у судових засіданнях; 

-  ставити в судовому засіданні питання обвинуваченому, потерпілому, 

свідкам, експерту, спеціалісту, позивачу і відповідачу, брати участь у 

дослідженні інших доказів; 

-  подавати докази, заявляти клопотання і відводи, висловлювати в 

судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників судового 

розгляду, оскаржувати дії і рішення слідчого, прокурора і суду; 

-  виступати в судових дебатах; 
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-  знайомитися з журналом судового засідання та подавати на нього 

зауваження; 

-  знати про принесені у справі апеляції прокурора, подавати на них 

заперечення; 

-  брати участь в засіданнях суду при апеляційному перегляді рішення 

суду першої інстанції.  

Присутність захисника в судовому засіданні - це період напруженої 

інтелектуальної роботи, яка передбачає урахування непередбачених 

обставин, протилежних інтересів, негайного прийняття незапланованих рішень і 

миттєвої реакції на дії інших учасників судового процесу. Всі ці передбачені і 

незаплановані кроки мають здійснюватися в межах суворого дотримання закону 

та рамок судової етики. 

Формально, усі дії, які доводиться виконувати захисникові в судовому 

засіданні, сконцентровані у ч. 4 ст. 42 КПК.  

Отже, право захисника брати участь у судовому засіданні - це, 

насамперед, одна з гарантій права підсудного на захист від обвинувачення. 

Використання захисником права на запитання в судовому засіданні. 

Особі, що взяла на себе обов’язок захисника в суді, слід добре пам’ятати: 

а) ставити питання - це, насамперед, не обов’язок, а право, що потребує 

дуже обережного користування; 

б) в судовому засіданні, як правило, рідко ставлять спонтанні, тобто 

щойно визрілі запитання. Захисник добре знайомий з матеріалами справи і 

перед ним лежить досьє з витягами показань та свідчень усіх осіб, що 

допитуються в судовому засіданні. Він знає, коли, що і як відповідав на те чи 

інше запитання підзахисний та інші обвинувачені. І коли в судовому засіданні 

виникає необхідність щось прояснити чи уточнити, захисник має зробити це так, 

щоб не зашкодити власному підзахисному. 

Є немало адвокатів, які, частіше за браком досвіду, вважають, що 

дієвість адвоката в судовому засіданні виявляється саме у підвищеній 

активності під час допиту підзахисного, інших обвинувачених, свідків. Між 

тим, постановка запитання обвинуваченому, свідкові, потерпілому, а 

особливо експертові - не акт задоволення власної цікавості, а тим більше - не 

привід для демонстрації активності, бо іноді остання може дуже дорого 

обійтися. Кожне запитання - це ретельно продуманий і добре зважений крок, 

реакція на який, як правило, точно розрахована. 

У справах складних, з великою кількістю злочинних епізодів та 

обвинувачених, коли кожен захищає лише себе за рахунок інших, а захисник 

того самого іншого прагне не допустити погіршення становища свого 

підзахисного і не проти того, щоб завдати зустрічного удару, потрібні 

бездоганне знання матеріалів справи, чітка координація дій захисника та 

підзахисного, розуміння одне одного з півслова. Водночас, не слід забувати, 

що за всіма перипетіями та пікіровкою захисників спостерігають судді, 

обвинувачені та інші учасники судового провадження. Тому адвокат, якщо це 

людина високої культури і поваги до власної гідності, повинен діяти в 

межах закону і з урахуванням вимог судової етики, тобто, не втрачаючи 
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жодної законної можливості допомогти своєму підзахисному, залишатись 

при цьому джентльменом судової арени. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Необхідно чітко запам’ятати ту генеральну лінію, якою керується 

захисник у своїй діяльності загалом, і в судовому засіданні, зокрема. Вона 

полягає у повному розмежуванні таких понять, як пошук абстрактної 

справедливості та конкретні інтереси підзахисного.  

Перші цікавлять захисника лише в контексті корисності їх для позиції 

підзахисного. Якщо ці категорії співпадають, захисник спрямовує свої дії на їхнє 

поєднання в захисній позиції.  

Коли ж пошук справедливості не вписується в концепцію захисту з 

конкретної справи, захисник концентрує увагу суду на тих доказах і 

обставинах, які поліпшують позиційне становище підзахисного. 

 

ІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХИСНИКА В ХОДІ ПІДГОТОВЧОГО  

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Обов’язковим етапом кримінального провадження у суді першої 

інстанції є підготовче провадження, яке здійснюється відповідно до 

положень гл. 27 КПК, із урахуванням правових позицій ВССУ, викладених у 

листах: від 03.10.2012 р. № 223-1430/0/4-12 «Про порядок здійснення 

підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального 

процесуального кодексу України»; від 05.10.2012 р. № 223-1446/0/4-12 «Про 

деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні 

у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу 

України». 

Підготовче провадження не здійснюється у спрощеному провадженні 

щодо кримінальних проступків (§ 1 глави 30 КПК). 

Суд після отримання обвинувального акта, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або 

клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності не пізніше 

п’яти днів з дня його надходження призначає підготовче судове засідання, в 

яке викликає учасників судового провадження (ч. 1 ст. 314 КПК). 

Підготовче судове засідання відбувається за участю прокурора, 

обвинуваченого, захисника, потерпілого, його представника та законного 

представника, цивільного позивача, його представника та законного 

представника, цивільного відповідача та його представника згідно з 

правилами, передбаченими КПК для судового розгляду. 

На підтвердження своїх повноважень захисник надає суду: 1) свідоцтво 

про право на зайняття адвокатською діяльністю; 2) ордер, договір із 

захисником або доручення органу (установи), уповноваженого законом на 

надання безоплатної правової допомоги. 
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Захисник, який не був залучений до участі у кримінальному 

провадженні на етапі досудового розслідування, повинен до початку 

підготовчого судового засідання, в якому він бере участь: 

- ознайомитися з обвинувальним актом та додатками (реєстром 

матеріалів досудового розслідування; цивільним позовом, якщо він був 

пред’явлений під час досудового розслідування; розписками підозрюваного 

про отримання копії обвинувального акта, копії цивільного позову; 

розписками або іншими документами, що підтверджують отримання 

цивільним відповідачем копії цивільного позову, якщо він пред’явлений під 

час досудового розслідування не до підозрюваного); 

- провести конфіденційне побачення з клієнтом, під час якого скласти 

протокол інтерв’ю з підзахисним і зафіксувати всі його скарги; 

- узгодити з клієнтом правову позицію та дії в підготовчому судовому 

засіданні. 

На етапі підготовчого провадження адвокат здійснює наступні дії: 

- роз’яснює клієнту можливість укладання угоди про визнання 

винуватості та про примирення, її умови, порядок та наслідки укладання. За 

бажанням клієнта захисник готує проект відповідної угоди (ст. 469, ч.ч. 4-5 

ст. 474 КПК); 

- збирає докази, які спростовують підозру чи обвинувачення, 

пом’якшують або виключають кримінальну відповідальність клієнта; 

- за наявності підстав, передбачених ст.ст. 75-81 КПК, звертається із 

заявою про відвід судді, прокурора, захисника, представника, інших 

учасників кримінального провадження; 

- подає скарги на дії, рішення та бездіяльність слідчого, прокурора, в 

порядку, передбаченому частинами 2-3 ст. 303 КПК, які не могли бути 

предметом оскарження слідчому судді на етапі досудового розслідування 

щодо кримінального провадження. У разі, коли захисник вважає за необхідне 

оскаржити процесуальне рішення, дії чи бездіяльність згаданих осіб, а клієнт 

заперечує проти цього, захисник роз’яснює наслідки відмови від оскарження 

та отримує від клієнта письмову відмову від оскарження; 

- подає скарги на порушення встановлених законом процесуальних 

строків у кримінальному провадженні; 

- перевіряє обвинувальний акт (клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру) на його 

відповідність вимогам ст. 291 КПК та наявність підстав для повернення 

обвинувального акта (клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру) прокурору; 

- заперечує проти задоволення судом клопотання сторони 

обвинувачення про долучення до матеріалів кримінального провадження 

будь-яких інших матеріалів, крім тих, що зазначені у реєстрі матеріалів 

досудового розслідування, а також будь-яких доказів до початку судового 

розгляду; 

- у разі необхідності, подає клопотання: 

● про визнання доказів недопустимими; 
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● про виклик і допит свідків; 

● про виклик і допит експертів та спеціалістів; 

● про призначення експертиз; 

● про витребування речей і документів; 

● про огляд на місці (за виключенням здійснення провадження судом 

присяжних) тощо; 

- у разі вирішення судом питання про можливість розгляду справи в 

порядку спеціального судового провадження, адвокату необхідно 

забезпечити дотримання прав обвинуваченого та процесуальних гарантій, 

наданих йому КПК; 

- ініціює перед судом питання про призначення запасного судді у 

кримінальному провадженні під час розгляду справ, які потребують значного 

часу для вивчення матеріалів справи, якщо таке питання не було вирішене 

судом одночасно з призначенням підготовчого судового засідання.  

Під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників 

судового провадження має право обрати, змінити чи скасувати заходи 

забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, 

обраний щодо обвинуваченого. За відсутності зазначених клопотань сторін 

кримінального провадження застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, обраних під час досудового розслідування, 

вважається продовженим (ч. 3 ст. 351 КПК). 

Дії захисника стосовно вирішення питань про запобіжні заходи повинні 

бути такими: 

- підготуватись до розгляду клопотань сторони обвинувачення про 

обрання, зміну чи скасування запобіжного заходу та здійснювати активний 

захист інтересів клієнта під час розгляду зазначених клопотань судом; 

- під час підготовчого судового засідання обов’язково подати до суду 

клопотання про зміну чи скасування раніше обраного запобіжного заходу у 

вигляді домашнього арешту чи тримання під вартою. В інших випадках таке 

клопотання подається лише тоді, коли цього вимагають обставини справи чи 

дані про особу клієнта. Клопотання подається у письмовому вигляді, разом з 

додатками, що підтверджують доводи сторони захисту, та має містити 

посилання на відповідну практику ЄСПЛ. При цьому захисник повинен 

вжити заходів для того, щоб примірник клопотання про зміну (скасування) 

запобіжного заходу разом із копіями доданих до нього документів не пізніше 

ніж за 3 години до початку підготовчого судового засідання був наданий 

стороні обвинувачення.  

За наявності підстав, передбачених ч.ч. 2-3 ст. 27 КПК, захисник має 

обов’язково узгодити із обвинуваченим позицію стосовно необхідності 

(можливості) здійснення кримінального провадження у закритому судовому 

засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини. 

Захисник подає до суду клопотання про повернення обвинувального 

акта прокурору, якщо останній не відповідає вимогам ст. 291 КПК, а саме: 

1. Обвинувальний акт, складений слідчим, не затверджений 

прокурором. 
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2. Обвинувальний акт не містить хоча б одну з таких відомостей: 

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний 

номер; 

2) анкетні відомості кожного обвинуваченого (прізвище, ім’я, по 

батькові, дата й місце народження, місце проживання, громадянство); 

3) анкетні відомості кожного потерпілого (прізвище, ім’я, по батькові, 

дата й місце народження, місце проживання, громадянство); 

4) прізвище, ім’я, по батькові та займана посада слідчого, прокурора; 

5) виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які 

прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію кримінального 

правопорушення з посиланням на положення закону і статті (частини статті) 

закону України про кримінальну відповідальність та формулювання 

обвинувачення); 

6) обставини, які обтяжують або пом’якшують покарання; 

7) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; 

8) розмір витрат на залучення експерта (у разі проведення експертизи 

під час досудового розслідування); 

9) дату й місце його складення та затвердження. 

3. Обвинувальний акт не підписаний слідчим та прокурором, який його 

затвердив, або лише прокурором, якщо він склав його самостійно. 

4. До обвинувального акта не додано: 

1) реєстр матеріалів досудового розслідування; 

2) цивільний позов, якщо він був пред’явлений під час досудового 

розслідування; 

3) розписку підозрюваного про отримання копії обвинувального акта, 

копії цивільного позову, якщо він був пред’явлений під час досудового 

розслідування, і реєстру матеріалів досудового розслідування (крім випадку, 

передбаченого ч. 2 ст. 297-1 КПК); 

4) розписку або інший документ, що підтверджує отримання цивільним 

відповідачем копії цивільного позову, якщо він був пред’явлений під час 

досудового розслідування не до підозрюваного.  

Поверненню прокурору підлягає саме обвинувальний акт, а не 

матеріали кримінального провадження. 

Суд не може встановлювати прокурору строк для виправлення 

недоліків обвинувального акта, отже, в адвоката відсутні правові підстави 

просити суд про таке.  

Захисник подає до суду клопотання про повернення прокурору 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру, якщо: 

-  вони не відповідають вимогам ст. 291 КПК; 

-  не вказана інформація про захід медичного (виховного) характеру, 

який пропонується застосувати.  

Відповідно до ч. 4 ст. 314 КПК ухвала суду про повернення 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 
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медичного або виховного характеру можуть бути оскаржені в апеляційному 

порядку. 

Інші ухвали, винесені судом за наслідками проведеного підготовчого 

судового засідання, оскарженню не підлягають. Заперечення на них можуть 

бути включені до апеляційної скарги на вирок суду за результатами розгляду 

справи. 

Після призначення справи до судового розгляду головуючий повинен 

забезпечити учасникам судового провадження можливість ознайомитися з 

матеріалами кримінального провадження, якщо вони про це заявляють 

клопотання. Під час ознайомлення учасники судового провадження мають 

право робити необхідні виписки та копії документів за допомогою технічних 

засобів. Матеріали про застосування заходів безпеки стосовно осіб, які 

беруть участь у кримінальному судочинстві, для ознайомлення не надаються.  

Захисникові слід враховувати, що у підготовчому провадженні: 

-  надання прокурором суду будь-яких інших документів, крім тих, що 

визначені ст. 291 КПК, до призначення справи до судового розгляду 

заборонене. Отже, прокурор не має права подавати суду всі зібрані 

досудовим слідством матеріали кримінальної справи; 

-  суд не може вдаватися до оцінки доказів та правильності кваліфікації 

дій обвинуваченого. Суд так само не може на цій стадії з’ясовувати та 

встановлювати факти порушення прав обвинуваченого (інших учасників 

кримінального провадження); 

-  відповідність вручених обвинуваченому копій обвинувального акта 

та реєстру тим документам, які надійшли до суду від прокурора, не 

перевіряється.  

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

В ході підготовчого судового засідання всі дії адвоката-захисника 

повинні бути направлені на захист прав, свобод та законних інтересів свого 

підзахисного.  

Захисникові слід враховувати, що у підготовчому провадженні: 

-  надання прокурором суду будь-яких інших документів, крім тих, що 

визначені ст. 291 КПК, до призначення справи до судового розгляду 

заборонене;  

- суд не може вдаватися до оцінки доказів та правильності кваліфікації 

дій обвинуваченого. Суд так само не може на цій стадії з’ясовувати та 

встановлювати факти порушення прав обвинуваченого;  

-  відповідність вручених обвинуваченому копій обвинувального акта 

та реєстру тим документам, які надійшли до суду від прокурора, не 

перевіряється.  

 

3. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХИСНИКА ПІД ЧАС СУДОВОГО  

РОЗГЛЯДУ В ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ 

 

3.1. Підготовка адвоката-захисника до судового розгляду  
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Підготовка до здійснення захисту в судовому засіданні є творчим 

процесом, який залежить від багатьох чинників, у тому числі від обставин 

кримінальної справи, участі адвоката у справі на стадії досудового 

розслідування, особистих якостей адвоката, досвіду роботи. Однак у всіх 

випадках процес підготовки до судового розгляду включає: 

- роботу над детальним вивченням матеріалів кримінального 

провадження, яка має містити аналіз зібраних доказів та їх оцінку; 

- формування та ведення адвокатського досьє; 

- вивчення відповідних законодавчих норм, національної судової 

практики та прецедентної практики ЄСПЛ; 

- конфіденційне побачення з підзахисним із метою формування 

(уточнення) позиції у справі та визначення (коригування) стратегії захисту; 

- визначення обсягу доказів, які мають бути досліджені судом, і 

порядку їх дослідження, збирання нових (додаткових) доказів, підготовку 

альтернативних висновків фахівців; 

- детальну розробку тактики ведення захисту в судовому засіданні; 

- підготовку клопотань, у тому числі письмових, визначення порядку та 

послідовності їх подання; 

- підготовку до прямого та перехресного допиту; 

- підготовку основних тез виступу в судових дебатах. 

Детальний аналіз матеріалів кримінального провадження має 

включати: 

- ознайомлення з усіма доказами, зібраними у справі; 

- здійснення їх оцінки з усіх позицій: сторони обвинувачення, сторони 

захисту та безсторонньо - з погляду суду, що має допомогти адвокату 

виявити слабкі та сильні місця захисту й обвинувачення; 

- встановлення наявності або відсутності підстав для об’єднання, 

виділення матеріалів (ст. 334 КПК), зупинення судового провадження (ст. 

336 КПК), перекваліфікації дій підзахисного, зміни обвинувачення (ст. 338 

КПК), обрання, скасування, зміни запобіжного заходу, продовження строку 

його дії (ст. 331 КПК).  

Вивчення законодавства та практики ВССУ і ВСУ слід проводити в 

контексті кримінального провадження. Адвокату необхідно ознайомитися з 

відповідними постановами Пленуму, роз’ясненнями, листами, 

узагальненнями, які стосуються матеріального права, з метою визначення 

правильності кваліфікації дій підзахисного, а також - процесуального права 

задля оцінки доказів на предмет їх допустимості та дотримання прав і свобод 

обвинуваченого в процесі досудового розслідування.  

Особливий акцент потрібно зробити на ознайомленні з практикою 

ЄСПЛ та підборі справ, які можуть бути використані в процесі судового 

розгляду з метою аргументування позиції захисту під час подання та 

розгляду клопотань, заяв тощо. Наприклад, у справах: 

1) що стосуються обвинувачених, які мають важкі захворювання та 

перебувають під вартою, необхідно звернути увагу на практику за статтями 3 

та 5 ЄКПЛ; 
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2) в яких можуть порушуватися питання провокації злочину - на 

практику за ст. 6 ЄКПЛ; 

3) де докази були отримані за допомогою проведення негласних 

слідчих або розшукових дій - на практику за ст. 8 ЄКПЛ; 

4) які мають політичний підтекст - на практику за ст. 10 ЄКПЛ. 

Також необхідно попередньо визначитися з правильністю кваліфікації 

дій підзахисного та доведеністю його вини, окреслити коло доказів, які 

можуть бути визнані недопустимими.  

До початку судового засідання під час конфіденційного побачення з 

підзахисним треба сформувати (уточнити) позицію у справі та сформувати 

(відкоригувати) стратегію захисту, яка може полягати у вчиненні дій, 

спрямованих на виправдання обвинуваченого чи перекваліфікацію його дій із 

метою пом’якшення покарання, створенні умов для укладання угоди з 

прокурором або призначення якомога м’якшого покарання, пошуку шляхів 

для примирення з потерпілим тощо.  

Адвокат має врахувати, що згідно з чинним законодавством 

примирення потерпілого з обвинуваченим може мати одну із трьох форм: 

1) відмова потерпілого від обвинувачення; 

2) примирення винного з потерпілим; 

3) укладання угоди про примирення.  

Зазначені форми примирення мають різні правові наслідки: 

- відмова потерпілого від обвинувачення є безумовною підставою для 

закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення; 

- примирення потерпілого з обвинуваченим, який вперше вчинив 

злочин невеликої тяжкості або злочин середньої тяжкості з необережності та 

відшкодував завдані ним збитки або усунув заподіяну шкоду, є підставою 

для звільнення особи від кримінальної відповідальності; 

- укладання угоди про примирення передбачає встановлення 

узгодженого покарання та, як наслідок, має обмеження права на оскарження 

вироку. 

Після того як потерпілий або обвинувачений виявили бажання 

примиритися з протилежною стороною, до процедури примирення можуть 

залучатися інші особи, зокрема представники медіаційних центрів, особи, які 

мають певний авторитет серед учасників процедури. 

Від формування стратегії захисту адвокату слід перейти до розробки 

тактики дій у судовому засіданні. План дій залежить від обставин конкретної 

справи, складу осіб, які братимуть участь у судовому засіданні, та моменту 

вступу адвоката у справу. 

У будь-якому разі адвокату слід: 

- визначитися з обсягом, змістом і послідовністю подання клопотань у 

судовому засіданні та підготувати письмові клопотання; 

- вирішити питання про необхідність здійснення таких заходів під час 

судового розгляду: 

● проведення огляду речових доказів; 
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● призначення та проведення експертиз (підготовка запитань, пошук 

експертних установ, конкретних експертів, спеціалістів, вирішення питання 

щодо можливості залучення експертів самостійно, на договірних умовах); 

● проведення процесуальних дій у режимі відеоконференцій; 

● надання тимчасового доступу до речей; 

● доручення органу досудового розслідування щодо проведення 

слідчих дій; 

- розробити низку заходів для забезпечення своєчасного прибуття у 

судове засідання свідків захисту, спеціалістів, яких запрошує сторона 

захисту, експертів, якщо їх допит в суді буде здійснюватися за клопотанням 

сторони захисту; 

- визначитися з необхідністю збирання додаткових доказів: встановити 

їх імовірні джерела та вжити заходів для вчасного отримання доказів із 

забезпеченням принципу їх допустимості у процесі доказування. 

Для реалізації своєї позиції у справі та належного захисту клієнта 

адвокат під час підготовки до судового розгляду користується усіма 

наданими йому процесуальними правами та збирає докази шляхом 

проведення власного адвокатського розслідування, яке може включати: 

-  звернення із запитами про витребування речей, копій документів, 

відомостей, висновків експертів, ревізій, актів перевірок тощо; 

-  отримання доступу до речей, документів; 

-  безпосередній огляд місця події, встановлення її очевидців та їх 

опитування; 

-  отримання висновків фахівців, експертів, опитування осіб за їх 

згодою тощо.  

Адвокату доцільно виконати наступні дії з підготовки до допиту свідків 

та потерпілих: 

-  з’ясувати ступінь залежності свідків (потерпілих) одне від одного, від 

потерпілого (свідка) та обвинуваченого; 

-  завчасно звернутися до суду з клопотанням про забезпечення 

перекладача, якщо особа, яку планується допитати, не володіє мовою 

судочинства; 

-  визначити порядок їх допиту таким чином, щоб особи, які 

демонструють залежність від інших свідків, допитувалися в першу чергу. 

Якщо судом буде встановлений інший порядок допиту свідків, адвокату 

доцільно в судовому засіданні звернутися до суду з клопотанням, що під час 

допиту «залежного» свідка із зали було видалено особу, від якої він 

залежить; 

-  визначитися щодо необхідності проведення одночасного допиту двох 

чи більше свідків з метою усунення розбіжностей в їх показаннях; 

-  вирішити питання про отримання та подання доказів, які 

дискредитують свідка, відповідно до правил, встановлених ст. 88 КПК. 

Захисник має роз’яснити обвинуваченому суть і порядок проведення 

прямого допиту та особливо - перехресного, а також допомогти йому у 
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підготовці запитань до свідків та потерпілих, наприклад, шляхом складання 

нотаток, які можуть бути використані в процесі допиту. 

Незалежно від моменту вступу у справу, до початку судового розгляду 

адвокат має підійти повністю готовим і забезпечити підготовленість до нього 

підзахисного. Якщо обвинувачений не перебуває під вартою, адвокату 

доцільно підтримувати контакт із підзахисним та переконатись у тому, що 

він належним чином повідомлений про необхідність явки до суду і має 

фізичну можливість з’явитися в судове засідання.   

 

3.2. Участь захисника в підготовчій частині судового  

розгляду 

 

У судове засідання адвокату належить прибувати завчасно, у 

відносинах із судом та учасниками кримінального провадження 

дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки, Правил адвокатської 

етики, проявляти рівновагу і витримку.  

Від правильного проведення підготовчої частини судового розгляду 

залежить вся організація і хід судових засідань. Захисник повинен 

впевнитись в тому, що судове засідання відкривається при наявності повного 

складу суду і всіх викликаних в суд осіб, без яких неможливо провести 

судовий розгляд. Захисник перевіряє явку цивільного позивача і цивільного 

відповідача. Участь цих осіб може бути пов’язана з виясненням істотних 

моментів обвинувачення.  

У разі неявки обвинуваченого, до якого не застосований запобіжний 

захід у вигляді тримання під вартою, за викликом у судове засідання, адвокат 

має вжити всіх заходів для якнайшвидшого встановлення поважності причин 

неявки з метою недопущення постановлення судом ухвали про привід 

обвинуваченого та/або ухвали про накладення на нього грошового стягнення.  

Правильно поступають ті захисники, які ставлять питання про 

відкладення слухання справи при неявці потерпілого. 

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 забезпеченні явки зазначених осіб шляхом 

здійснення судового виклику (ч. 2 ст. 327 КПК). 

Одна з важливих умов успішного здійснення захисту обвинуваченого є 

знання ним всіх наданих йому прав. Згідно зі ст. 345 КПК головуючий 

повинен роз’яснити обвинуваченому його права. А захиснику, якщо він бере 

участь у справі, необхідно прослідкувати за цим. 

Важливим моментом підготовчої частини судового засідання є 

встановлення особи обвинуваченого. Ці дані можуть вирішувати питання про 

його кримінальну відповідальність і покарання, виявлення пом’якшуючих 

обставин, які можуть враховуватися судом при винесені вироку. Це особливо 

стосується неповнолітніх та осіб, що мають фізичні вади та страждають 

психологічними захворюваннями.  
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Важливою гарантією прав обвинуваченого є законний склад суду і 

право обвинуваченого і його захисника заявляти відводи всьому складу суду 

чи комусь із суддів, прокурору, секретарю судового засідання, експерту, 

іншим визначеним законом учасникам судового провадження. 

Дуже важливим засобом захисту є заявлення обвинуваченим і його 

захисником клопотань про виклик нових свідків та експертів, про 

витребування речових доказів і документів. Однак, цей перелік не є 

вичерпним. 

Захисник вправі висловити своє міркування про клопотання інших 

учасників процесу, погоджуючись з ними чи залишаючи їх відкритими. Так 

само, вислухавши думки інших учасників процесу, захисник може змінити 

свою точку зору. 

За заявленими клопотаннями суд повинен винести ухвалу. Характер 

розв’язання клопотання повинен бути критично проаналізований 

захисником. Відхилення клопотань не позбавляє обвинуваченого та його 

захисника права заявляти ті ж клопотання протягом усього судового слідства. 

 

3.3. Діяльність захисника в ході судового слідства 

 

Судове слідство є центральною частиною судового розгляду, в ході 

якої детально виясняються, критично перевіряються та об’єктивно 

досліджуються всі зібрані по даній справі докази, на основі яких суд 

виносить свій вирок. 

Для дотримання порядку розгляду справи та процесуальних норм у суді 

адвокат повинен: 

- пересвідчитися, що здійснюється повне фіксування судового процесу 

технічними засобами; 

- за наявності підстав заявити клопотання про проведення судового 

засідання в режимі відеоконференції;  

- вимагати, щоб свідки були видалені з зали судового засідання до 

початку судового розгляду, а судовий розпорядник забезпечив, аби допитані 

та не допитані свідки не спілкувались (ст. 346 КПК); 

- за необхідності заявити клопотання про оголошення обвинувального 

акта прокурором у повному обсязі; 

- якщо у кримінальному провадженні пред’явлено цивільний позов, 

прослідкувати за тим, щоб цивільний позивач або його представник чи 

законний представник, а в разі їх відсутності - головуючий, оголосив 

короткий виклад позовної заяви, якщо учасники судового провадження не 

заявили клопотання про її оголошення в повному обсязі; 

- висловлювати думку щодо визначення обсягу доказів та порядку їх 

дослідження;  

- слідкувати, щоб докази надавалися спочатку стороною 

обвинувачення, потім - стороною захисту; 

- своєчасно реагувати на зміну обстановки та заявляти клопотання про 

зміну обсягу доказів і порядку їх дослідження (ст. 349 КПК); 
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- якщо в процесі розгляду справи будуть встановлені (з’являться) 

підстави для об’єднання або виділення матеріалів справи - вчасно реагувати 

на це та заявляти відповідне клопотання; 

- проявляти послідовність у поданні принципових клопотань, виходячи 

з того, що відмова у задоволенні клопотання не позбавляє права заявляти їх 

повторно (ст. 350 КПК); 

- якщо перестали існувати підстави для спеціального судового 

провадження, негайно заявити клопотання з вимогою розпочати судовий 

розгляд спочатку для подальшого здійснення його згідно із загальними 

правилами, передбаченими КПК (ч. 4 ст. 323 КПК); 

- звернутися до головуючого (суду) з вимогою заборонити (припинити) 

проведення зйомки (відеозйомки) підзахисного журналістами, іншими 

особами, якщо обвинувачений заперечує проти його зйомки в процесі 

судового розгляду; 

- за наявності підстав для відводу суддів, присяжних, прокурора, інших 

учасників судового провадження своєчасно заявити мотивований відвід 

таким особам; 

- наполягати на неухильному дотриманні положень ст. 320 КПК щодо 

обов’язкового призначення запасного судді у кримінальному провадженні, 

для якого потрібний значний час для вивчення матеріалів справи. 

Якщо кількість присутніх у залі судового засідання обмежена 

головуючим через недостатність місць, адвокат повинен звернути увагу 

головуючого на те, що близькі родичі та члени сім’ї обвинуваченого мають 

пріоритетне право бути присутніми у залі судового засідання, та вимагати від 

суду забезпечити їм реалізацію цього права. 

У разі вступу у справу в процесі судового розгляду через заміну 

захисника адвокат повинен вимагати достатньо часу для підготовки (ч. 4 ст. 

324 КПК), провести конфіденційну зустріч із підзахисним, ознайомитися з 

матеріалами кримінального провадження, виконати інші дії, які можуть бути 

виконані на цьому етапі судового провадження. 

Щодо меж судового розгляду адвокату необхідно: 

- вживати заходів для забезпечення того, щоб судовий розгляд 

відбувався в межах, визначених ст. 337 КПК, для чого захисник може 

звертатися до суду з відповідними клопотаннями, заявами тощо; 

- пам’ятати, що допит обвинуваченого здійснюється обов’язково, крім 

випадку, якщо він відмовився від давання показань, і випадків, передбачених 

у спрощеному та спеціальному провадженні; 

- у разі зміни прокурором обвинувачення (правової кваліфікації та/або 

обсягу обвинувачення) в суді, залежно від обставин справи, заявляти 

клопотання про скорочення або продовження передбаченого ч. 4 ст. 338 КПК 

семиденного строку, який надається обвинуваченому, його захиснику для 

підготовки до захисту проти нового обвинувачення; 

- у разі висунення прокурором додаткового обвинувачення в процесі 

розгляду судом відповідного клопотання прокурора, адвокату слід зважати 

на ризики, які пов’язані з (не)розглядом додаткового обвинувачення в 
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одному провадженні з первісним, і висловити суду узгоджену з підзахисним 

позицію щодо такої можливості; 

- якщо захисник, виходячи з обставин конкретної справи, вирішить, що 

необхідно провести нове дослідження доказів, які вже були досліджені судом 

до висунення додаткового обвинувачення, він має завчасно підготувати та 

подати суду відповідне клопотання. 

У разі відмови прокурора від підтримання обвинувачення в суді та 

висловлення потерпілим згоди на підтримання обвинувачення, кримінальне 

провадження набуває статусу приватного. Повторне неприбуття в судове 

засідання потерпілого, який був викликаний у встановленому КПК порядку 

(зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або 

ознайомлення з її змістом у інший спосіб), без поважних причин або без 

повідомлення про причини неприбуття, прирівнюється до його відмови від 

обвинувачення та спричиняє закриття кримінального провадження за 

відповідним обвинуваченням (ч. 6 ст. 340 КПК). 

Адвокат повинен пам’ятати, що ч. 3 ст. 331 КПК покладає на суд 

обов’язок, незалежно від наявності клопотань, розглянути питання 

доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою до закінчення 

двомісячного строку з дня надходження до суду обвинувального акта 

(клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру) чи з дня застосування судом до обвинуваченого запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою. До завершення продовженого строку, 

суд зобов’язаний повторно розглянути питання доцільності продовження 

тримання обвинуваченого під вартою, якщо судове провадження не було 

закінчене до цього часу. 

Під час обрання, продовження, скасування чи зміни запобіжних заходів 

у судовому провадженні адвокат має виконати дії, передбачені відповідними 

положеннями КПК України. 

Під час підготовки та подання клопотань щодо запобіжних заходів 

захисник має обов’язково посилатись у них на практику ЄСПЛ . 

Дії щодо застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового 

провадження: 

- адвокату слід пам’ятати, що процедура вживання заходів 

забезпечення кримінального провадження під час судового провадження 

застосовується згідно з положеннями розділу ІІ КПК, але має свої 

особливості; 

- стосовно надання тимчасового доступу до речей і документів 

необхідно враховувати причини, через які доступ не був здійснений під час 

досудового розслідування; 

- у разі прийняття судом рішення про надання доступу, судовий 

розгляд відкладається на строк, достатній для здійснення такого заходу та 

ознайомлення учасників судового провадження з його результатами; 

- адвокат має перевірити клопотання прокурора про проведення 

слідчих (розшукових) дій на відповідність вимогам ст. 333 КПК, зокрема: 
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● чи є обставини, встановлення або перевірки яких вимагає прокурор, 

такими, що мають істотне значення для кримінального провадження, та чи не 

можуть вони бути встановлені або перевірені іншим шляхом; 

● чи існує реальна можливість їх встановлення або перевірки шляхом 

проведення зазначених дій; 

- суд відмовляє в задоволенні клопотання прокурора, якщо він не 

доведе, що слідчі (розшукові) дії, про проведення яких він просить, не могли 

бути проведені під час досудового розслідування через те, що не були і не 

могли бути відомі обставини, які свідчать про необхідність їх проведення; 

- в ухвалі суду про доручення проведення слідчої (розшукової) дії 

зазначається, для з’ясування або перевірки яких обставин і які саме слідчі 

(розшукові) дії необхідно провести, та встановлюється строк виконання 

доручення; 

- у разі прийняття зазначеного рішення суд відкладає судовий розгляд 

на строк, достатній для проведення слідчої (розшукової) дії та ознайомлення 

учасників судового провадження з її результатами; 

- адвокату в обов’язковому порядку необхідно ознайомитися з 

матеріалами, отриманими внаслідок проведення слідчих (розшукових) дій за 

дорученням суду. Обов’язок прокурора - надати доступ до таких матеріалів, 

що передбачено ч. 6 ст. 333 КПК. 

Під час розгляду судом питання про застосування такого заходу 

забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до 

документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій, 

адвокату необхідно враховувати зміст правових позицій ВССУ, викладених 

ним у листі від 05.04.2013 р. № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення 

слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням 

прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження» (пп. 16-17). 

У справах, де мало місце відсторонення обвинуваченого від посади, 

адвокату необхідно вирішити питання про можливість скасування такого 

рішення під час розгляду справи судом та, за наявності підстав, заявити 

відповідне клопотання. З метою обґрунтування клопотання захиснику 

необхідно зібрати відповідні докази того, що потреба у подальшому 

застосуванні цього заходу відпала (ч. 3 ст. 158 КПК). Слід пам’ятати, що 

рішення суду за результатами розгляду клопотання про скасування ухвали 

про відсторонення від посади окремому оскарженню не підлягає. 

У процесі судового провадження адвокат з метою захисту майнових 

прав обвинуваченого може вживати наступних заходів: 

- на будь-якому етапі судового провадження звертатися до суду із 

клопотаннями про скасування повністю або частково арешту майна, якщо 

зазначені особи: 

● не були присутні при розгляді питання про арешт майна; 

● доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу минула 

потреба; 

● доведуть, що арешт накладений необґрунтовано; 
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- після проведення дослідження в суді речових доказів (або після 

закінчення з’ясування обставин і перевірки їх доказами) ставити перед судом 

питання про повернення обвинуваченому його особистих речей, які були 

визнані речовими доказами; 

- при вирішенні судом питання про розподіл судових витрат, висловити 

свою думку стосовно порядку розподілу та обґрунтовувати її необхідними 

розрахунками тощо. 

Аналогічним чином має діяти адвокат стосовно тимчасового 

обмеження обвинуваченого у користуванні спеціальним правом. 

З метою забезпечення дотримання судом розумного строку розгляду 

справи адвокату необхідно  

- не допускати безпідставних відкладень розгляду справи, встановлення 

перерв у судовому розгляді, які є невиправданими; 

- висловлюючи думку щодо можливості розгляду справи у разі неявки 

учасників процесу, враховувати встановлені статтями 323-327 КПК наслідки 

такої неявки; 

- під час визначення меж перебігу строку судового розгляду, про який 

йдеться у ст. 6 ЄКПЛ, виходити з того, що у кримінальному провадженні 

враховується як період досудового розслідування, так і період судового 

розгляду й апеляційного провадження. При цьому перебіг строків у 

кримінальному провадженні починається з часу, коли особі повідомили про 

підозру, або з моменту затримання особи за підозрою у вчиненні 

кримінального правопорушення, а закінчується у момент, коли вирок набрав 

законної сили або кримінальне провадження закрито в цілому чи щодо 

конкретної особи; 

- враховувати, що: 

● критеріями для визначення розумності строків під час кримінального 

провадження КПК визнає: складність кримінального провадження; поведінку 

учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, 

прокурором і судом своїх повноважень (ч. 3 ст. 28 КПК); 

● відповідно до практики ЄСПЛ складність кримінального 

провадження визначається з урахуванням кількості підозрюваних, 

обвинувачуваних і кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється 

провадження; кількості учасників провадження (потерпілих, свідків тощо); 

правової кваліфікації кримінального правопорушення; наявності на момент 

початку досудового розслідування відомостей щодо конкретної особи, яка 

ймовірно вчинила кримінальне правопорушення; характеру обставин, що 

підлягають доведенню в кримінальному провадженні; меж доказування; 

обсягу матеріалів досудових розслідувань, що об’єднані в одному 

провадженні; необхідності призначення експертиз, їх складності; обсягу та 

специфіки процесуальних дій, необхідних для всебічного та повного 

дослідження обставин кримінального правопорушення; необхідності 

отримання міжнародної допомоги в рамках кримінального провадження 

тощо. 
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Згідно зі ст. 347 КПК судове слідство починається з оголошення 

прокурором короткого викладу обвинувального акта, якщо учасники 

судового провадження не заявили клопотання про оголошення 

обвинувального акта в повному обсязі.  

Важливим елементом початку судового слідства є виявлення і 

вияснення відношення обвинуваченого до пред’явленого йому 

обвинувачення - чи визнає він себе винним і чи бажає давати показання. І від 

характеру відповіді залежить вся наступна позиція обвинуваченого і вся 

діяльність захисника. Тут захисник повинен рішуче протестувати проти будь-

яких намагань тиску на волю обвинуваченого.  

Якщо на запитання про визнання себе винним обвинувачений не може 

дати чіткої відповіді, захисник з дозволу суду повинен встановити у вигляді 

серії запитань чи визнає обвинувачений свою всю повноту пред’явленого 

йому обвинувачення, чи тільки частину. Цілком можливо, що обвинувачений 

може дати таку відповідь, яку захисник зовсім не очікував і це поставить 

його у складне становище, змусить його міняти план і тактику захисту. Але в 

жодному разі захисник, як і суд, не може здійснювати вплив на 

обвинуваченого з тим, щоб отримати бажану відповідь. 

Після з’ясування цих питань головуючий з’ясовує думку учасників 

судового розгляду, про те, які докази треба дослідити, та про порядок їх 

дослідження (ч. 1 ст. 349 КПК). При цьому діє загальне правило, яке полягає 

у тому, що докази зі сторони обвинувачення досліджуються в першу чергу, а 

зі сторони захисту - у другу. Захиснику в усіх випадках слід продумати такий 

порядок дослідження доказів, який найбільше відповідає інтересам 

ефективного захисту і відшукання істини по справі. Головне, щоб захисник 

активно прагнув до досягнення наміченого ним порядку дослідження доказів 

та уміло аргументував і обґрунтовував його. А у випадках необхідності 

захисник вправі вже в ході судового слідства входити перед судом з 

клопотаннями про ті чи інші зміни щодо прийнятого порядку дослідження 

доказів в інтересах захисту прав обвинуваченого. 

Участь захисника в допиті обвинуваченого, потерпілого і свідків, 

пред’явленні для впізнання. Загальні правила допиту обвинуваченого, 

потерпілого, свідків полягають у наступному: 

1) під час прямого допиту не дозволяється ставити навідні питання, 

тобто запитання, у формулюванні яких міститься відповідь, частина відповіді 

або підказка до неї; 

2) допит особи не може продовжуватися без перерви більше двох 

годин. Адвокат повинен слідкувати за неухильним дотриманням цього 

правила щодо всіх осіб, які допитуються у суді, та заявляти відповідні 

клопотання про оголошення судом перерви для відпочинку; 

3) суд не має права переривати допит особи, надавши їй можливість 

відпочити, якщо при цьому він продовжує розгляд справи, наприклад, 

досліджує звуко- та відеозаписи, оглядає документи тощо; 
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4) допит малолітньої або неповнолітньої особи не може 

продовжуватися без перерви понад одну годину, а загалом - понад дві години 

на день 

Допит обвинуваченого здійснюється обов’язково, крім випадку, якщо 

він відмовився від давання показань, та випадку, передбаченого ст. 381 КПК 

(при спрощеному провадженні щодо кримінальних проступків).  

Відповідно до ст. 351 КПК допит обвинуваченого (підсудного) 

починається з пропозиції головуючого надати показання щодо кримінального 

провадження, після чого обвинуваченого першим допитує прокурор, а потім 

захисник. Після цього обвинуваченому можуть бути поставлені запитання 

потерпілим, іншими обвинуваченими, цивільним позивачем, цивільним 

відповідачем, а також головуючим і суддями. Крім того, головуючий має 

право протягом всього допиту обвинуваченого ставити йому запитання для 

уточнення і доповнення його відповідей.  

Давання показань відбувається у вигляді вільної розповіді 

обвинуваченого, яку не слід перебивати ніякими питаннями. Захисник 

повинен охороняти законні інтереси обвинуваченого, реагувати на кожний 

випадок порушення законодавства. Він повинен публічно заперечувати проти 

спроб заплутати, залякати обвинуваченого. 

Захисник ставить питання обвинуваченому після допиту 

представниками державного обвинувачення. Це в певній мірі визначає 

характер допиту, коло питань, що підлягають виясненню. Захисник 

направляє свої зусилля на вияснення усіх моментів з тим, щоб вони були 

висвітлені і відповідним чином аргументовані перед судом. Захисник 

повинен попередньо продумати і скласти план допиту і передбачити в ньому 

ті питання, що мають значення для справи, хоча в ході судового слідства 

захисник повинен вносити корективи в цей план. Особливу увагу слід 

звернути на якість: послідовність, своєчасність, форму, які повинні бути 

чіткими, короткими і зрозумілими для обвинуваченого. Шляхом постановки 

додаткових запитань захисник надає справі належний напрям і перспективу. 

У процесі допиту обвинуваченого адвокат повинен: 

- слідкувати за порядком допиту: спочатку, за пропозицією 

головуючого, обвинувачений дає показання у вільній формі, після чого його 

допитують прокурор і захисник, а потім можуть ставити запитання 

потерпілий, інший обвинувачений, цивільний позивач, цивільний відповідач, 

головуючий і судді. Головуючий у судовому засіданні може ставити 

запитання у будь-який момент із метою уточнення та доповнення відповідей, 

а судді лише в кінці - після цивільного відповідача (ч. 1 ст. 351 КПК); 

- вимагати від суду негайно припинити ставити запитання та проводити 

допит підзахисного суддями чи будь-ким із учасників процесу, якщо 

обвинувачений заявляє про відмову давати показання та відповідати на 

запитання; 

- слідкувати за тим, щоб не обмежувалось право обвинуваченого 

користуватися нотатками в процесі допиту, оскільки це право не може бути 

обмежене ніким.  
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Адвокат не може заперечувати проти намагання суду отримати від 

обвинуваченого конкретну відповідь на запитання, яке потребує відповіді 

„так‖ чи „ні‖, оскільки таке право закріплене за судом (ч. 2 ст. 351 КПК). 

Кваліфікований і цілеспрямований допит захисника, глибоко 

продумані, логічно побудовані послідовні запитання, всебічне знання 

обставин справи і правильна техніка допиту забезпечують успіх в 

дослідженні поставлених захисником тактичних і юридичних завдань. 

Правильна оцінка показань свідків - складне і відповідальне завдання. 

Необхідно детально розібратися і зрозуміти значення можливих 

суперечностей, вияснити відношення свідка до обвинуваченого, наявність 

обставин, що впливають на психічний стан свідка і характер його показань. В 

цьому велика роль належить захиснику, якому слід глибоко і всебічно 

дослідити обставини справи, кваліфіковано допитати свідків, оцінити їх 

показання. Тут треба вияснити, наприклад, можливість хибних суджень про 

відстань, тощо, можливість невірного сприйняття слухової, зорової, іншої 

чуттєвої інформації. 

Не слід забувати про те, що свідки можуть перебувати у ворожих 

відносинах і тому їх показання можуть носити необ’єктивний характер. 

Виявити цю обставину і показати упередженість показань свідків, їх джерел, 

розкрити взаємовідносини свідка з підзахисним, його зацікавленість повинен 

саме захисник. Захисник може заявляти клопотання про виклик в суд 

додаткових свідків. 

Захисник бере участь також у вирішенні питання про можливість 

слухання справи у відсутності свідків, що не з’явились, питання про 

доцільність звільнення свідка від подальшої присутності в залі судового 

засідання. Допит свідка іноді доцільно поєднувати з наданням деяких 

документів, якими підтверджуються або заперечуються їх показання. 

Перед допитом потерпілого головуючий встановлює відомості про його 

особу та з’ясовує стосунки потерпілого з обвинуваченим. Крім того, 

головуючий з’ясовує, чи отримав потерпілий пам’ятку про права та 

обов’язки потерпілого, чи зрозумілі вони йому, і в разі необхідності 

роз’яснює їх, а також попереджає його про кримінальну відповідальність за 

завідомо неправдиві показання (ч. 1 ст. 353 КПК).  

Допит потерпілого проводиться з дотриманням правил, передбачених 

частинами другою, третьою, п’ятою-чотирнадцятою статті 352 КПК, тобто 

тих правил, які стосуються допиту свідка.  

Адвокат в процесі допиту свідка (потерпілого) здійснює такі заходи: 

1) слідкує за тим, щоб: 

- перед початком допиту були з’ясовані стосунки свідка з 

обвинуваченим, потерпілим; 

- свідок був попереджений про кримінальну відповідальність за 

відмову від давання показань і за завідомо неправдиві показання; 

- відбулося приведення свідка до присяги (німий свідок приводиться до 

присяги у письмовій формі); 
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2) заявляє клопотання про допит нового свідка за відсутності того, який 

уже дав показання (наприклад, коли мова йде про допит свідка, який певним 

чином залежить від раніше допитаного); 

3) за наявності підстав заявляє клопотання про допит свідка з 

дотриманням вимог про неможливість його ідентифікації або заперечує 

проти такого порядку допиту за клопотанням сторони обвинувачення, якщо 

це може зашкодити захисту обвинуваченого; 

4) коли свідок ухиляється від прямої відповіді на запитання, адвокат 

звертається до суду та вимагає від суду зобов’язати свідка надати відповідь 

„так‖ чи „ні‖; 

5) за наявності підстав заявляє клопотання про повторний допит свідка 

(свідок може бути допитаний повторно в тому самому або наступному 

судовому засіданні за його клопотанням, за клопотанням сторони 

кримінального провадження або за ініціативою суду, зокрема, якщо під час 

судового розгляду з’ясувалося, що свідок може надати показання стосовно 

обставин, щодо яких він не допитувався. Під час дослідження інших доказів 

свідкам можуть ставити запитання учасники судового провадження, експерт, 

а також суд (ч. 13 ст. 352 КПК); 

6) за наявності розбіжностей в показаннях свідків заявляє клопотання 

про їх (двох чи більше) одночасний допит; 

7) заявляє клопотання про оцінку доказів, які дискредитують свідка 

обвинувачення, відповідно до правил, встановлених ст. 88 КПК. 

На вимогу суду допитаний свідок може бути залишений у залі судового 

засідання, навіть коли він заперечує проти цього. 

Якщо допит свідка обвинувачення відбувався на досудовому 

розслідуванні в порядку ст. 225 КПК, адвокат має заявляти клопотання про 

обов’язковий допит такого свідка у судовому засіданні з метою забезпечення 

права на безпосередній допит свідка обвинувачення, гарантованого 

обвинуваченому підпунктом d) пункту 3 статті 6 ЄКПЛ. 

У випадках, коли свідок допитувався на досудовому розслідуванні за 

правилами ст. 225 КПК за відсутності сторони захисту або якщо є 

необхідність уточнення показань чи отримання показань щодо обставин, які 

не були з’ясовані в результаті допиту на досудовому розслідуванні, суд під 

час судового розгляду має допитати такого свідка. 

Після прямого допиту протилежній стороні надається можливість 

перехресного допиту свідка. Під час перехресного допиту дозволяється 

ставити навідні запитання.  

Під час допиту малолітнього або неповнолітнього свідка адвокату слід 

враховувати, що: 

-  допит такого свідка проводиться у присутності законного 

представника, педагога або психолога, а за необхідності - лікаря; 

-  особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, роз’яснюється 

обов’язок про необхідність давання правдивих показань, без попередження 

про кримінальну відповідальність за відмову від давання показань і за 

завідомо неправдиві показання; 
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-  до початку допиту законному представнику, педагогу або психологу, 

лікарю роз’яснюється їхній обов’язок бути присутніми при допиті, а також 

право заперечувати проти запитань і ставити запитання. 

Адвокат має право звертатися до суду з клопотанням про проведення 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних учасників кримінального 

провадження (свідків, потерпілих, обвинувачених) для з’ясування причин 

розбіжності в їхніх показаннях. Таким особам пропонується по черзі дати 

показання про ті обставини кримінального провадження, для з’ясування яких 

проводиться допит, після чого їм ставлять запитання учасники судового 

провадження та суд. Оголошення показань, наданих учасниками допиту на 

попередніх допитах, дозволяється лише після надання ними показань.  

У кримінальних провадженнях щодо злочинів проти статевої свободи 

та статевої недоторканності особи, а також щодо злочинів, вчинених із 

застосуванням насильства або погрозою його застосування, одночасний 

допит двох чи більше вже допитаних осіб для з’ясування причин 

розбіжностей в їхніх показаннях не може бути проведений за участю 

малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого разом з 

підозрюваним (ч. 9 ст. 224 КПК).  

Під час пред’явлення для впізнання в суді особи чи речей (ст. 355 КПК) 

адвокату необхідно зважати на те, що: 

- особа чи річ можуть бути пред’явлені для впізнання лише свідкові, 

потерпілому, обвинуваченому; 

- пред’явлення для впізнання проводиться після того, як особа, котра 

впізнає, під час допиту вкаже на ознаки, за якими вона може впізнати особу 

чи річ; 

- у процесі впізнання особа, яка впізнає, повинна зазначити, чи впізнає 

вона особу або річ і за якими саме ознаками. 

Участь захисника в проведенні експертизи на суді, допиті експерта 

та інших процесуальних діях. При вирішенні питань, пов’язаних із 

проведенням експертизи в суді, захисник повинен: 

- за необхідності та з урахуванням узгодженої з підзахисним позиції у 

справі заявляти суду клопотання про доручення експертній установі, 

експерту або експертам проведення експертизи (нової, додаткової, 

повторної); 

- підготувати та подати суду питання експерту (експертам), допомогти 

підзахисному визначитися із запитаннями, які він має намір поставити, та 

допомогти в їх формулюванні; 

- попередньо визначитися з можливою експертною установою 

(експертом) та просити суд доручити їй (йому) проведення експертизи; 

- ставити перед судом питання щодо можливості залучення експертів 

самостійно, на договірних умовах (ч. 2 ст. 243 КПК); 

- заявити про свій намір брати участь у проведенні дослідження 

експертами та взяти у ньому участь; 
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- із метою недопущення затягування судового розгляду адвокат має 

слідкувати за тим, щоб суд безпідставно не зупиняв провадження у справі 

після призначення експертизи, а продовжував судовий розгляд. 

Висновок експерта є єдиним із видів доказів, що підлягає критичній 

оцінці учасниками процесу в числі інших доказів по справі в їх сукупності. 

Але перш ніж піддавати аналізу висновок експертизи по суті, захисник 

повинен вияснити, чи був його підзахисний повідомлений про призначення 

експертизи, склад експертів, питання поставлених перед ними, чи була 

надана йому можливість відводу експерта, пропозицій про вибір свого 

експерта, чи брав участь обвинувачений при самому проведенні експертизи, 

чи роз’яснено йому право на клопотання про проведення додаткової або 

повторної експертизи, тощо. У випадку порушень процесуального порядку, 

захисник повинен реагувати на них шляхом різних клопотань, які можуть 

бути заявлені в будь-який момент судового слідства. 

При оцінці висновків судової експертизи учасники процесу, в тому 

числі і захисник, повинен приділити велику увагу обґрунтованості висновку, 

науковості методів експертизи, всебічності використання доказового 

матеріалу, об’єктивності і логічності висновків експерта. 

Захисник повинен вияснити освіту, стаж роботи, спеціальну 

кваліфікацію експерта з тим, щоб переконатися в його компетентності. У 

випадку необхідності захисник ставить питання про заміну експерта, 

причому може запропонувати суду запросити експерта, вказаного ним самим 

або його підзахисним. 

Експерта, який проводив експертизу за зверненням сторони 

обвинувачення, першою допитує сторона обвинувачення, а експерта, який 

проводив експертизу за зверненням сторони захисту, - сторона захисту. Після 

цього експерту можуть бути поставлені запитання потерпілим, цивільним 

позивачем, цивільним відповідачем, їх представниками та законними 

представниками, а також головуючим та суддями. 

Експерту можуть бути поставлені запитання щодо наявності в експерта 

спеціальних знань та кваліфікації з досліджуваних питань (освіти, стажу 

роботи, наукового ступеня тощо), дотичних до предмета його експертизи; 

використаних методик та теоретичних розробок; достатності відомостей, на 

підставі яких готувався висновок; наукового обґрунтування та методів, за 

допомогою яких експерт дійшов висновку; застосовності та правильності 

застосування принципів та методів до фактів кримінального провадження; 

інші запитання, що стосуються достовірності висновку. Кожна сторона 

кримінального провадження (в тому чисті сторона захисту) для доведення 

або спростування достовірності висновку експерта має право надати 

відомості, які стосуються знань, вмінь, кваліфікації, освіти та підготовки 

експерта (ст. 356 КПК). 

Адвокат має заявляти клопотання про одночасний допит двох чи 

більше експертів для з’ясування причини розбіжностей у їхніх висновках, які 

стосуються одного й того самого предмета чи питання дослідження.  
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Важливим елементом участі захисника в судовому слідстві є його 

участь в дослідженні речових доказів, документів, звуко- і відеозаписів, 

огляді на місці (ст.ст. 357, 358, 359,361 КПК).  

При цьому адвокату слід пам’ятати, що докази, які стосуються 

судимостей обвинуваченого або вчинення ним інших правопорушень, що не 

є предметом цього кримінального провадження, а також відомості щодо 

характеру (окремих рис характеру) обвинуваченого є недопустимими для 

підтвердження його винуватості у вчиненні кримінального правопорушення. 

Такі докази та відомості можуть бути визнані судом допустимим, якщо: 

1) сторони погоджуються, щоб ці докази були визнані допустимими; 

2) вони подаються для доведення того, що обвинувачений діяв із 

певним умислом і мотивом або мав можливість, підготовку, обізнаність, 

потрібні для вчинення ним відповідного кримінального правопорушення, або 

не міг помилитися щодо обставин, за яких він вчинив відповідне кримінальне 

правопорушення; 

3) їх подає сам обвинувачений; 

4) обвинувачений використав подібні докази для дискредитації свідка. 

Враховуючи, що докази, які стосуються певної звички або звичайної 

ділової практики обвинуваченого, є допустимими для доведення того, що 

певне кримінальне правопорушення узгоджувалося з цієї звичкою 

обвинуваченого, захисник має вживати відвідних заходів для збору доказів, 

які спростовують або ставлять під сумнів докази щодо певної звички чи 

звичайної ділової практики обвинуваченого.  

Під час підготовки до процесу дослідження у суді речових доказів, 

документів, огляду місця події, відтворення звуко- та відео матеріалів 

адвокату необхідно вирішити питання про залучення до дослідження 

спеціаліста з метою отримання від нього усних консультацій чи письмових 

роз’яснень, які надаються ним на підставі його спеціальних знань.  

Залежно від виду доказів, які потрібно досліджувати (оглядати), 

адвокату необхідно завчасно потурбуватися про рукавички, серветки, лупу 

(збільшувальне скло), які будуть використані ним у процесі огляду речей, 

предметів, документів тощо. 

У процесі судового розгляду можуть бути досліджені не тільки речові 

докази, які були оглянуті під час проведення досудового розслідування (були 

предметом експертного дослідження), але й ті, що були представлені в суді. 

Готуючись до судового засідання, в якому планується дослідження 

речових доказів, адвокат має попередньо вивчити властивості тих чи інших 

предметів та слідів, які вони залишають (або які залишаються на них), 

скориставшись за необхідності послугами спеціаліста. До процесу огляду в 

суді речових доказів, які є спеціальними виробами чи мають специфічні 

ушкодження, залучення спеціаліста (експерта) є бажаним. 

Під час дослідження речових доказів адвокат має: 

-  переконатись у тому, що збережено їх належне пакування, наявні 

печатки, бирки та підписи, зазначено найменування доказу та дата його 

пакування; 
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-  особисто оглянути кожний із доказів та, якщо потрібно, звернути 

увагу суду на обставини, пов’язані із самою річчю, а також сліди на доказах , 

які можуть мати значення для розгляду справи; 

-  за потреби звертатися до спеціаліста, експерта для отримання 

пояснень стосовно тих чи інших властивостей речових доказів, слідів, які 

вони містять тощо; 

-  із дозволу головуючого та у визначеному ним порядку ставити 

запитання з приводу речових доказів свідкам, експертам, спеціалістам, які 

брали участь у їх огляді; 

-  заявити клопотання про проведення повторного допиту свідка, 

експерта, потерпілого, обвинуваченого, якщо під час судового розгляду 

з’ясувалося, що вони можуть надати показання стосовно обставин, 

пов’язаних із речовими доказами, щодо яких цих осіб не допитували або 

щодо яких вони не давали показань; 

-  заявити суду клопотання про визнання речового доказу 

недопустимим, якщо його отримали з порушенням встановленого КПК 

порядку, зокрема внаслідок істотного порушення прав і свобод людини, 

гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; 

здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав і 

свобод людини (ч. 1 ст. 87 КПК).  

Залежно від обставин справи, таке клопотання може бути заявлене до 

початку огляду, під час огляду або після завершення огляду речового доказу. 

За результатом розгляду клопотання суд у разі встановлення очевидної 

недопустимості доказу, постановляє ухвалу про визнання доказів 

недопустимим, що є перешкодою для початку огляду доказу або підставою 

для його припинення, якщо огляд вже розпочато (ч. 2 ст. 89 КПК). За 

відсутності ознак очевидної недопустимості, суд може визнати доказ 

недопустимим за результатами його оцінки разом з іншими обставинами 

справи в нарадій кімнаті під час ухвалення судового рішення. Перелік 

істотних порушень прав людини й основоположних свобод, за наявності яких 

суд зобов’язаний визнати доказ недопустимим, наведено у ч. 2 ст. 87 КПК. 

Суд не може посилатись у вироку на речові докази, які не були 

предметом дослідження у судовому засіданні.  

У справах, де існує необхідність огляду речових доказів, які не можна 

доставити в судове засідання (через нерозривну пов’язаність із землею, 

значну вагу чи об’єм, зношений стан, який виключає їх транспортування, або 

таких, що вимагають особливих умов зберігання тощо), адвокату слід 

вирішити питання щодо подання до суду клопотання про проведення огляду 

за їх місцем знаходження. Огляд таких речових доказів здійснюється у 

виїзному судовому засіданні, про що суд приймає відповідне рішення. 

Проведення огляду речових доказів за їх місцезнаходженням і 

результати огляду зазначаються у протоколі огляду речових доказів та мають 

бути зафіксовані за допомогою технічних засобів. Незастосування таких 

засобів, згідно з ч. 6 ст. 107 КПК, тягне за собою недійсність відповідної 
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процесуальної дії та отриманих внаслідок її проведення результатів (п. 9 

листа ВССУ від 05.10.2012 р. № 223-1446/0/4-12 „Про деякі питання порядку 

здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій інстанції 

відповідно до Кримінального процесуального кодексу України‖). 

У судовому засіданні можуть бути досліджені (оголошені та 

пред’явлені для ознайомлення учасникам кримінального провадження) 

протоколи слідчих (розшукових) дій та інші долучені до матеріалів 

кримінального провадження документи, якщо в них викладені чи посвідчені 

відомості, що мають значення для встановлення фактів і обставин 

кримінального провадження. 

Під час дослідження документів адвокат має право: 

-  ставити запитання щодо документів обвинуваченому, потерпілому, 

свідкам, експертам, спеціалістам; 

-  просити суд виключити певний документ із числа доказів і 

вирішувати справу на підставі інших доказів або призначити відповідну 

експертизу цього документа, якщо документ, долучений до матеріалів 

кримінального провадження або наданий суду для ознайомлення особою, яка 

бере участь у кримінальному провадженні, викликає сумнів у його 

достовірності; 

Адвокату слід пам’ятати, що для документів, які є речовими доказами, 

встановлений такий самий порядок дослідження, як і для речових доказів.  

Під час підготовки до дослідження в судовому засіданні звуко- та 

відеозаписів адвокат повинен на підставі наявних даних з’ясувати, до якого 

типу доказів відноситься запис, із метою перевірки порядку його отримання 

вимогам КПК і встановлення, чи не було при цьому допущене істотне 

порушення прав та свобод людини. Також адвокату необхідно визначитися, 

чи варто для з’ясування відомостей, що містяться у звуко- та відеозаписах, 

залучити спеціаліста, та у разі необхідності підготувати відповідне 

клопотання. 

У судовому засіданні можуть досліджуватися звуко- та відеозаписи, 

отримані внаслідок: 

- технічної фіксації слідчих і процесуальних дій; 

- проведення негласних слідчих дій; 

- проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час 

досудового розслідування.  

Адвокату слід пам’ятати, що проведення допиту, впізнання у режимі 

відеоконференції під час досудового розслідування можливе лише у 

випадках, прямо передбачених ч. 1 ст. 232 КПК. 

Адвокат має здійснити наступні дії, пов’язані з дослідженням звуко- та 

відеозаписів: 

-  у разі непристосованості зали судових засідань до проведення 

дослідження, наполягати на тому, щоб воно відбувалося в іншому спеціально 

обладнаному для цього приміщенні; 

-  за необхідності звертатися до суду з клопотанням про повторне 

часткове або повне відтворення звукозапису (демонстрацію відеозапису); 
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-  звертатися до спеціаліста, у разі його залучення до процесу 

дослідження, із запитаннями щодо відтворення звуко- та відеозаписів; 

-  за наявності підстав звернутися до суду із заявою про підробку звуко- 

та відеозаписів, яку суд розглядає в порядку, передбаченому для розгляду 

заяв про підробку документів; 

-  переконатися, що у журналі судового засідання правильно 

відображені основні технічні характеристики обладнання та носіїв інформації 

із зазначенням часу відтворення (демонстрації). 

У разі дослідження звуко- та відеоматеріалів, отриманих у результаті 

дистанційного досудового розслідування, адвокат має додатково перевірити, 

чи були наявні підстави для проведення такого дистанційного розслідування, 

та чи було воно оформлене належним процесуальним чином. Зокрема, чи 

містяться в матеріалах кримінального провадження відповідні процесуальні 

рішення слідчого, прокурора, слідчого судді, передбачені ст. 232 КПК, чи 

були вони вмотивовані, якщо сторона кримінального провадження чи 

потерпілий заперечували проти проведення дистанційного досудового 

розслідування. При цьому слід пам’ятати, що рішення про здійснення 

дистанційного досудового розслідування, в якому дистанційно перебуватиме 

підозрюваний, не може бути прийняте, якщо він проти цього заперечує (ч. 2 

ст. 232 КПК). 

Якщо під час дослідження зазначених доказів у суді з’ясується, що 

використані у дистанційному досудовому розслідуванні технічні засоби та 

технології не забезпечили належну якість зображення і звуку, адвокат має 

заявляти клопотання про виключення звуко- чи відеозапису з числа доказів.  

Адвокат має звернути увагу на те, чи були дотримані слідчим, 

прокурором вимоги: 

-  статей 225-227 КПК, якщо дослідженню підлягає звуко- чи 

відеозапис допиту особи; 

-  статей 228-229 КПК, якщо дослідженню підлягає звуко- чи 

відеозапис впізнання осіб або речей.  

Суд може провести огляд на місці задля перевірки, виявлення та 

фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального 

правопорушення. Крім огляду місцевості, на місці може проводитись огляд 

приміщення, речей, документів.  

Під час підготовки до огляду на місці та в процесі його проведення 

адвокату необхідно: 

- пересвідчитися в тому, що результати такого огляду можуть бути 

використані на користь захисту; 

-  встановити фактичну можливість проведення огляду; 

-  визначитися щодо кола учасників: обвинувачений, потерпілий, 

свідки, спеціалісти, експерти тощо; 

-  вирішити питання про необхідність вжиття заходів із метою 

збереження місця, розташованих на ньому об’єктів у тому вигляді, який 

забезпечить результативність цієї процесуальної дії; 
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-  заявити відповідне клопотання перед судом, у якому зазначити, в 

чому полягає винятковість ситуації, що вимагає огляду на місці; 

-  підготувати запитання, які будуть ставитись учасникам провадження 

на місці огляду (краще це зробити у письмовій формі, у вигляді таблиці, до 

якої буде зручно заносити відповіді цих осіб); 

-  за можливості взяти із собою диктофон або інший 

звукозаписувальний прилад з метою ведення запису на місці; 

-  ставити питання учасникам кримінального провадження у зв’язку з 

оглядом; 

-  звертати увагу суду на те, щоб всі заяви осіб, які беруть участь в 

проведенні огляду, заносилися до протоколу; 

-  слідкувати, щоб на місці огляду проводилася відеофіксація 

процесуальної дії в повному обсязі та було складено відповідний протокол. 

При огляді суд може доручити спеціалісту проводити вимірювання, 

фотографування, складання планів і схем, виготовлення графічних зображень 

оглянутого місця чи окремих речей, виготовлення відбитків та зліпків тощо.  

Підставою для огляду житла чи іншого володіння особи є вмотивована 

ухвала суду. Такий огляд проводиться в присутності володільця житла чи 

іншого приміщення або особи, яка перебуває там на законних підставах. 

Огляд на місці не може проводитися під час здійснення провадження 

судом присяжних.  

В ході огляду речових доказів, документів, дослідженні звуко- і 

відеозаписів, огляду на місці захисник, у випадку необхідності повинен 

ставити обвинуваченому та іншим присутнім особам питання, пов’язані з 

виясненням і уточненням обставин, що виявлені при огляді. При оцінці 

отриманих при цьому даних захисник повинен співставляти їх з іншими 

доказами, враховувати сукупність обставин по справі, уважно слідкувати за 

оцінкою цих даних іншими учасниками процесу і робити необхідні висновки. 

Захиснику слід звернути увагу на всі обставини, пов’язані з дотриманнями 

процесуальних правил збирання, дослідження, зберігання і використання при 

доказуванні речових доказів, застосування науково-технічних засобів при їх 

виявленні і огляді, тощо. Теж саме стосується і документів, а також 

дослідження звуко- і відеозаписів.  

Дистанційне судове провадження. Судове провадження може 

здійснюватися за відсутності обвинуваченого, потерпілого чи іншого 

учасника провадження в судовій залі у режимі відеоконференції під час 

трансляції з іншого приміщення, у тому числі того, яке знаходиться поза 

межами приміщення суду (дистанційне провадження). Інформація про суди, 

які забезпечені технічними засобами відеоконференцзв’язку, розміщена на 

офіційному веб-порталі судової влади України.  

Дистанційне судове провадження допускається у наступних випадках 

(ст.336 КПК): 

1) неможливості безпосередньої участі учасника кримінального 

провадження в судовому провадженні за станом здоров’я або з інших 

поважних причин;  
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2)  необхідності забезпечення безпеки осіб; 

3)  проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, 

потерпілого; 

4)  необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності 

судового провадження; 

5)  наявності інших підстав, визначених судом достатніми.  

Під час підготовки та проведення процесуальних дій у режимі 

відеоконференції адвокат має право вимагати забезпечення судом: 

-  дотримання принципів гласності та відкритості судового 

провадження; 

-  належної якості зображення та звуку; 

-  можливості безперешкодного використання всіма учасниками 

провадження наданих їм процесуальних прав і виконання ними 

процесуальних обов’язків, передбачених КПК. Зокрема, їм повинна бути 

забезпечена можливість чути та бачити хід судового провадження, ставити 

питання й отримувати відповіді, реалізовувати інші надані їм процесуальні 

права та виконувати процесуальні обов’язки; 

-  інформаційної безпеки судового процесу; 

-  безперервної та якісної фіксації всіх процесуальних дій, проведених у 

режимі відеоконференції, та їх результатів за допомогою технічних засобів 

відеозапису. 

Слід пам’ятати, що дистанційне судове провадження не є особливою 

формою судового розгляду, а є лише одним із способів проведення 

процесуальних дій. 

Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції 

допускається в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій, 

Верховному Суді України під час здійснення судового провадження з будь-

яких питань, розгляд яких належить до компетенції суду. 

Ініціатором проведення судового розгляду в режимі відеоконференції 

може виступати суд, сторона обвинувачення та сторона захисту, інші 

учасники процесу. Проведення дистанційного судового провадження 

здійснюється на підставі ухвали суду. Якщо сторона кримінального 

провадження чи потерпілий заперечує проти здійснення дистанційного 

судового провадження, суд може ухвалити рішення про його здійснення 

лише вмотивованою ухвалою, обґрунтувавши в ній прийняте рішення (ч. 2 

ст. 336 КПК).  

Обов’язок забезпечити проведення відеоконференції покладається на 

суд, який отримав судове рішення про проведення відеоконференції, 

незалежно від спеціалізації та інстанції суду, який прийняв таке рішення (п. 

1.3 Інструкції про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і 

результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції під 

час судового засідання (кримінального провадження, затвердженої наказом 

ДСА від 15.11.2012 р. № 155). 
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Якщо обвинувачений перебуває у приміщенні поза межами суду та 

заперечує проти дистанційного судового провадження, суд не має права 

прийняти таке рішення (ч. 2 ст. 336 КПК). 

Адвокат повинен узгодити з підзахисним позицію щодо можливості 

проведення процесуальних дій стосовно нього в режимі відкеоконференції. 

Якщо підзахисний виявив бажання та наполягає на застосуванні 

дистанційного провадження щодо нього, адвокат повинен роз’яснити 

останньому його права та можливість у будь-який час відмовитися від такого 

способу провадження.  

Під час вирішення питання про можливість проведення процесуальних 

дій у режимі відеоконференції щодо інших учасників провадження (свідків, 

потерпілих тощо) адвокат має враховувати наступне: 

-  такий спосіб не повинен призводити до обмеження права 

обвинуваченого на захист; 

-  обставини, які є підставами для застосування дистанційного 

провадження, мають бути чітко зазначені та підтверджуватися належними 

доказами; 

-  якщо потреба у проведенні процесуальних дій у режимі 

відеоконференції обґрунтовується необхідністю забезпечення захисту особи 

шляхом зміни її зовнішності та голосу, слід зважати на необхідність та 

доцільність такого захисту з врахуванням обставин справи. 

Під час проведення дистанційного судового провадження адвокат 

також має слідкувати за: 

- - недопущенням обмеження прав обвинуваченого у будь-якій формі; 

-  обов’язковим врученням обвинуваченому пам’ятки про права та 

обов’язки (ч. 4 ст. 336 КПК); 

-  недопущенням стороннього впливу на особу, відносно якої 

проводяться процесуальні дії в режимі відеоконференції.  

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Підготовка до здійснення захисту в судовому засіданні є творчим 

процесом, який залежить від багатьох чинників, у тому числі від обставин 

кримінального провадження, участі адвоката у справі на стадії досудового 

розслідування, особистих якостей адвоката, досвіду роботи. 

Незалежно від моменту вступу у справу, до початку судового розгляду 

адвокат має підійти повністю готовим і забезпечити підготовленість до нього 

підзахисного. Якщо обвинувачений не перебуває під вартою, адвокату 

доцільно підтримувати контакт із підзахисним та переконатись у тому, що 

він належним чином повідомлений про необхідність явки до суду і має 

фізичну можливість з’явитися в судове засідання.  

У судове засідання адвокату належить прибувати завчасно, у 

відносинах із судом та учасниками кримінального провадження 

дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки, Правил адвокатської 

етики, проявляти рівновагу і витримку. Це дасть йому можливість 
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контролювати правильне проведення підготовчої частини судового 

розглядую, подальший і хід судових засідань.  

Судове слідство є центральною частиною судового розгляду, в ході 

якої детально виясняються, критично перевіряються та об’єктивно 

досліджуються всі зібрані по даній справі докази, на основі яких суд 

виносить свій вирок. 

Під час судового слідства захисник бере участь у допитах 

обвинувачених, потерпілих, свідків, експертів; огляді і дослідженні речових 

доказів і документів тощо; доповненні судового слідства та у всіх інших 

процесуальних діях, які виконуються судом. В цій частині судового розгляду 

захисник повинен прикласти всі свої зусилля для того, щоб переконати 

суддів на користь обвинуваченого.  

 
4. ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРОМОВИ ЗАХИСНИКА В СУДІ 

ПО КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННЮ. СКЛАДОВІ 

ЗАХИСНОЇ ПРОМОВИ 

 

Після судового слідства суд переходить до судових дебатів, які 

полягають в промовах прокурора, потерпілого, його представника та 

законного представника, цивільного позивача, його представника та 

законного представника, цивільного відповідача та його представника, 

обвинуваченого та його законного представника, захисника.  

Судові дебати - це самостійна частина судового розгляду, де його 

учасники в промовах і репліках аналізують, оцінюють всі докази, що були 

предметом перевірки і дослідження і оцінюють інкриміноване діяння з 

суспільної і правової точки зору, характеризують особу обвинуваченого, 

висловлюють свої міркування по суті обвинувачення, з приводу доцільності 

тієї чи іншої міри покарання. 

Судові дебати є частиною судового процесу у кримінальній справі, під 

час якої сторонам надається можливість шляхом звернення з промовою 

переконати суд у правильності їх позицій у справі. Отже, від якості 

підготовки адвоката і його підзахисного до участі у судових дебатах значною 

мірою залежить успіх справи в цілому.  

Діяльність прокурора і захисника завжди пов’язана з творчим 

вживанням правових норм, останні ж мають психологічну основу, регулюють 

відносини людей, конфлікти між ними. Тому як прокурор, так і адвокат 

повинні ретельно розібратися в складних перипетіях людських доль, не 

допускаючи професійного „звикання‖ і пов’язаного з ним душевного 

черствіння.  

В судовому розгляді справи прокурор - державний обвинувач та адвокат 

- захисник повинні прагнути представити свої доводи суду переконливо, 

обґрунтовано, розкривши реальні причини здійснення злочину, давши 

психологічну характеристику обвинуваченого. 

Участь в судовому розгляді потребує від вказаних осіб високої 

культури, взаємоповаги, чесного відношення до доказів, професійного такту в 
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судових дебатах. Професійний такт припускає уміння швидко встановлювати 

правильні взаємостосунки з учасниками процесу, що найкращим чином 

сприяє виконанню завдань правосуддя. 

Підготовка захисника може мати місце як до початку судового розгляду 

справи, так і в процесі її розгляду, у перервах між судовими засіданнями. 

Залежно від складності справи, тривалості судового процесу, підготовка може 

включати виготовлення тез виступу у судових дебатах (заключної промови) 

або повного тексту промови. 

Адвокат має роз’яснити обвинуваченому його право заявляти 

клопотання про надання необхідного часу для підготовки до судових дебатів і 

за необхідності самостійно звертатися до суду з таким клопотанням.  

У складних справах, в яких беруть участь кілька обвинувачених, із 

великим обсягом матеріалів, декількома епізодами необхідно: 

- попередньо узгодити загальний план виступів обвинуваченого та 

захисника, а також основні тези промов; 

- запропонувати підзахисному допомогу в побудові його виступу у 

судових дебатах, підготовці тез, схем, таблиць тощо.  

Якщо в судовому розгляді брали участь декілька захисників 

обвинуваченого, порядок виступів у судових дебатах визначається ними за 

взаємною згодою. У разі відсутності згоди порядок їх виступів у судових 

дебатах встановлює суд.  

У справах, в яких брали участь кілька обвинувачених і захисників, 

послідовність їх виступів у судових дебатах встановлює суд. Адвокату 

доцільно попередньо узгодити з іншими захисниками порядок їх виступів із 

метою висловлення спільної думки щодо встановлення судом порядку 

виступів до початку судових дебатів.  

Під час виступу прокурора адвокат повинен уважно слідкувати за 

аргументами, які надаються стороною обвинувачення, за необхідності робити 

нотатки та вносити відповідні зміни чи доповнення до заздалегідь 

підготовленого тексту (тез) виступу у судових дебатах. Для цього під час 

підготовки тексту (тез) виступу варто залишити розширене поле для нотаток.  

Адвокат має проаналізувати з позиції захисту наступні докази: 

показання обвинуваченого (обвинувачених), потерпілих, свідків, інших 

учасників процесу; речові докази; документи; висновки експертів.  

Слід пам’ятати, що за відсутності ознак очевидної недопустимості суд 

може визнати доказ недопустимим за результатами його оцінки разом із 

іншими обставинами справи у нарадій кімнаті під час ухвалення судового 

рішення.  

За наявності підстав і з метою захисту майнових прав обвинуваченого, 

адвокат має висловити у своїй промові пропозицію щодо долі вилучених у 

його підзахисного речей, предметів, а також майна, на яке накладався арешт, 

та вимагати їх повернення обвинуваченому.  

Під час заключної промови неприпустимо згадувати недопустимі 

докази, давати завідомо неправильну характеристику доказів, робити заяви 

про імовірне оскарження судового рішення.  
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Структура промови, її зміст і тривалість, стиль проголошення перед 

судом визначаються адвокатом залежно від фактів конкретної справи, особи 

підзахисного, обстановки, в якій відбувається судовий процес тощо.  

Захисна промова завершує ту велику і серйозну роботу захисника, яка, 

направлена на охорону прав і законних інтересів обвинуваченого, на 

забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб не допустити 

можливої помилки на шкоду обвинуваченому, виключити притягнення до 

кримінальної відповідальності і засудження невинної особи. Захищаючи 

обвинуваченого, боронячи його невинність або менший ступінь 

відповідальності, піддаючи зібрані у справі доказу ретельному і критичному 

аналізу, захисник допомагає суду правильно оцінити обставини справи, 

встановити істину, винести законний і справедливий вирок. 

Захисна промова повинна бути обґрунтованою, переконливою, спиратися 

на докази, що є в справі.  

Відповідно до чинного законодавства обов’язок довести в суді 

винуватість обвинуваченого, обґрунтувати правильність пред’явленого йому 

обвинувачення лежить на прокурорі. Суд має винести обвинувальний вирок 

тільки за умови повної доведеності винності обвинуваченого в інкримінованому  

йому діянні. Але це не звільняє захисника від необхідності доводити 

невинуватість обвинуваченого, обґрунтовувати свої доводи і міркування 

дослідженими під час судового розгляду доказами. Інакше всі його твердження 

залишаться голослівними, безпідставними і не будуть мати якого впливу на 

формування внутрішнього переконання суддів, на прийняте ними судове 

рішення.  

Звичайно, захисник має право вимагати виправдання обвинуваченого не 

тільки тоді, коли будуть представлені переконливі докази, що свідчать про 

невинність його підзахисного. Це треба робити й у випадках, коли в результаті 

судового розгляду не було здобуто даних, які б з достовірністю підтверджували 

винуватість обвинуваченого, коли, не дивлячись на всі заходи, залишаються 

серйозні сумніви в його винуватості.  

Промова захисника буде обґрунтованою тільки тоді, коли вона 

спирається на ретельно перевірені матеріали кримінального провадження, коли 

кожний довід підкріплений одержаними на судовому слідстві об’єктивними 

даними. Тому одним з головних обов’язків захисника в суді є його активна 

участь в дослідженні всіх доказів по справі: проведенні допитів 

обвинуваченого, свідків, потерпілого, огляді речових доказів і документів, 

перевірці і оцінці висновків експертів, здійсненні інших судових дій, 

направлених на виявлення фактів, які мають значення  для справи.  

Загальноприйнятих правил побудови захисної промови не існує. Для неї 

протипоказані шаблон, одноманітність, її встановлений трафарет. Виступ із 

захисною промовою - справа творча, жива. 

Зміст і структура захисної промови індивідуальні і залежать від 

результатів судового слідства, вибраної захистом позиції, характеру 

пред’явленого обвинувачення, особливостей доказового матеріалу та інших 

обставин кримінального провадження. На побудову захисної промови великий 
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вплив має звинувачувальна промова. Захисник виступає в суді після прокурора і 

тому не може не враховувати тих доводів і аргументів, які приведені 

прокурором. Він зобов’язаний представити на розгляд суду свої доводи і 

міркування, привести свої аргументи. 

Із сказаного виходить, що захисна промова повинна носити полемічний 

характер, бути органічно пов’язана з судовими дебатами, що розвернулися. 

Заперечуючи проти необґрунтованих тверджень прокурора, піддаючи 

критичному аналізу приведені їм докази, захисник боронить свою точку зору, 

приводить контрдокази на підтвердження правильності своїх суджень.  

Це, звичайно, не означає, що промова захисника зводиться лише до 

відповіді на звинувачувальну промову прокурора. Захисна промова носить 

самостійний характер. В ній захисник зобов’язаний піддати детальному аналізу 

всі обставини справи під кутом зору захисту обвинуваченого, привести всі дані, 

які говорять на його користь. 

В основі побудови захисної промови завжди повинна лежати головна 

ідея, головна теза захисту, від якої залежить зміст і структура промови, 

співвідношення її частин. Вся решта матеріалу групується навкруги цієї ідеї, яка 

повинна бути виражена гранично чітко, повно і безумовно. 

Виходячи із конкретних обставин справи, захисник може: 

а) оспорювати обвинувачення в цілому, доводячи невинуватість 

обвинуваченого за відсутністю в його діях складу кримінального 

правопорушення, за відсутністю самої події кримінального правопорушення 

або за непричетністю до нього обвинуваченого; 

б) оспорювати обвинувачення відносно окремих його частин; 

в) оспорювати правильність кваліфікації, доказувати необхідність зміни 

пред’явленого обвинувачення на статтю КК, яка містить більш легке покарання;  

г) обґрунтовувати меншу ступінь вини і відповідальності обвинуваченого, 

приводячи пом’якшувальні його вину обставини; 

д) доводити неосудність підсудного, що виключає настання кримінальної 

відповідальності. 

Підготовча робота захисника до участі в судових дебатах 

складається з етапів: досудового, під час судового слідства, заключного 

(безпосередньо перед промовою).  

Досудова підготовка включає в себе:  

а) вивчення матеріалів кримінальної справи; 

б) ведення досьє захисника; 

в) бесіда з підзахисним; 

д) вивчення законодавства, а також матеріалів судової практики та 

юридичної літератури з деяких питань; 

е) опрацювання лінії захисту у справі; 

ж) складання письмового варіанту або розгорнутих тез промови. 

Під час судового слідства основна увага захисника приділяється 

дослідженню зібраних у справі доказів в плані виявлених даних, які свідчать 

на користь обвинуваченого. 
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Заключна частина роботи по підготовці захисника до промови 

відбувається під час виступів інших учасників процесу. Слухаючи їх, 

захисник вносить зміни в схему промови, обмірковує контраргументи, 

відмічає те, що потребує додаткового роз’яснення, обґрунтування, 

спростування. 

Найважливішу частину підготовки промови складає робота над її 

змістом. Все, що має значення для вирішення питання про винність або 

невинність обвинуваченого, для вірної кваліфікації вчиненого, для 

визначення міри покарання має знайти відображення в промові захисника. 

Водночас в ній не повинно бути малозначних дрібниць, які загромаджують 

промову, не дають бачити чіткості та переконливості доводів, що наводяться. 

Робота над формою промови починається зі складання плану, що 

найбільше відповідає змісту промови, розташування матеріалу (композиція 

промови), знайдення вразливих засобів переконання, які можуть справити 

найбільше враження на суддів. Не може бути в захисній промові використана 

будь-яка альтернатива, тобто наявність в частині прохання двох висновків, 

які суперечать один одному. Відкрита альтернатива в промові - це прояв 

безпринципності. Однак у захисній промові цілком можлива завуальована 

альтернатива, тобто в змісті промови можна висвітлювати обставини, які 

дають можливість обрати іншу позицію, але остаточний висновок у промові 

може бути тільки один.  

Слід пам’ятати, що не існує жодних вимог щодо тривалості виступу 

адвоката з захисною промовою у судових дебатах. Важливо, щоб промова 

була змістовною, обґрунтованою, переконливою, достатньо емоційною та 

мала логічну конструкцію. 

Складові захисної промови. Захисна промова складається з наступних 

частин (фрагментів):  

1. Вступна частина.  

2. Основна частина: 

а) аналіз фактичних обставин справи;  

б) обґрунтування кваліфікації злочину;  

в) характеристика особи обвинуваченого; 

г) при необхідності - аналіз причин і умов, що сприяли здійсненню 

кримінального правопорушення. 

3. Завершальна частина. 

1. Головне завдання захисника при проголошенні захисної промови - 

переконати суд і всіх присутніх у залі судового засідання в правильності 

тлумачення фактів та обґрунтованості пропонованого рішення, що дається їм. 

Але для того, щоб переконати своїх слухачів, вплинути на них логікою доводів 

та міркувань, потрібно привернути їх увагу, примусити слухати і сприймати 

сказане. От чому ретельно продуманий початок промови грає важливу роль. 

Необхідно тільки, щоб вступна частина промови була органічно пов’язана зі 

всім її змістом, складала його невід’ємну частину. 

Способи і прийоми побудови вступної частини захисної промови різні. 

Вона може бути почата з оцінки суспільно-політичного значення даного 
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кримінального провадження, вказівки на його специфічні особливості, виклади 

програми промови, приведення загальних передумов для обґрунтовування 

позиції, вибраної захистом, з відсиланням до окремих положень, висунутих в 

промові прокурора, з характеристики підсудного тощо. 

2. Основний зміст захисної промови полягає в аналізі фактичних і 

юридичних обставин кримінального провадження, в розгорненій 

характеристиці особи обвинуваченого і мотивів його поведінки.  

Виклад фактичних обставин не повинен повторювати фабулу 

кримінального провадження в тому вигляді, в якому вона викладена в 

обвинувальному акті. В такому вигляді виклад фактичних обставин справи 

лише стомить суддів і всіх присутніх у залі судового засідання і викличе у 

них байдужість. 

Як окрема і самостійна частина захисної промови, виклад фактичних 

обставин справи доречний у справах: 

• в яких фабула досить складна і допускає різні тлумачення з позицій 

обвинувачення і захисту; 

• в яких захисник доказує наявність обставин, які усувають 

протиправність діяння (необхідна оборона, крайня необхідність); 

• за відсутності суб’єктивних умов відповідальності (наприклад, за 

відсутності в обвинуваченого (підсудного) мети присвоєння чужого майна). 

У цих випадках виклад фактичних обставин справи починається в такій 

послідовності, в якій вони містяться в обвинувальному акті і промові 

прокурора. Потім захисник дає свою версію. 

Таким чином, обвинувальний акт повинен бути в промові захисника 

підданий скрупульозному аналізу з метою виявлення системи 

криміналістичних, процесуальних і кримінально-правових помилок, що може 

істотно поколивати висунуте обвинувачення.  

Аналізуючи докази в справі, захиснику часто доводиться не лише 

спростовувати обвинувачення і висловлювати сумніви, але і доказувати. Це 

необхідно робити в тих випадках, коли він щось стверджує, висуває іншу 

версію, яка суперечить обвинувальній. Якщо у справі про вбивство захисник 

стверджує, що обвинувачений діяв у стані необхідної оборони, він повинен 

це доказати і переконати суд, що стан необхідної оборони дійсно мав місце. 

Якщо в подібній справі захисник стверджує, що вбивство було здійснено у 

стані сильного душевного хвилювання, яке виникло несподівано внаслідок 

протизаконного насильства або тяжкої образи з боку потерпілого, він 

повинен це доказати. Спростовуючи в промові обвинувачення в умисному 

вбивстві і протиставляючи йому твердження про вбивство з необережності, 

захисник повинен переконати суд у тому, що підсудний не хотів смерті 

потерпілого. 

Захиснику слід добре попрацювати ще в ході судового слідства. 

Необхідні факти і обставини мають бути дослідженими в процесі судового 

розгляду і тоді їх аналіз і оцінка в захисній промові матимуть особливо 

переконливий характер. 
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Адвокатська практика рекомендує аналіз доказів давати судові в 

такій послідовності: 

1. Найперше захисник аналізує й оцінює докази, подані 

обвинуваченням, які підтверджують наявність події злочину.  

2. Аналіз доказів, які свідчать про наявність чи відсутність у діях 

обвинуваченого складу злочину.  

3. Аналіз характеру вини (крайня необхідність, наявність 

необережності, необхідна оборона тощо) . 

4. Аналіз мотивів, якими керувався обвинувачений (підсудний).  

5. Аналіз ступеня і характеру відповідальності.  

6. Аналіз причинного зв’язку між діянням, яке інкримінується 

обвинуваченому, і наслідками.  

7. Аналіз причин і умов, які сприяли вчиненню кримінального 

правопорушення.  

8. Питання, які відносяться до характеру і розміру шкоди.  

Докази на користь обвинуваченого можуть представлятися двома 

шляхами: 

1} по наростаючій, невеликими частинами, готуючи позицію суду до 

винесення бажаного для підзахисного вироку; 

2) відразу, масивом, шляхом емоційного вибуху в тактично виправданому 

моменті судового засідання. Активна тактична лінія захисту може бути 

реалізована і на початку судового засідання, коли захисник заявляє ряд 

клопотань, кожне з яких містить аргументи на користь невинуватості або 

пом’якшення вини обвинуваченого. 

У зв'язку з цим доцільно приводити контраргументи захисту таким 

чином: 

1. Якщо не можна оспорити обвинувачення цілком і відразу, то доречно 

його оспорювати по частинах і з різних сторін. 

2. Обвинувачення, висловлене в обвинувальному акті, слід роздрібнити 

на ряд фрагментів за наступними підставами: 

- по суб’єкту, об’єкту, об’єктивній і суб’єктивній стороні; 

- піддати аналізу достовірність отримання доказів по кожному з 

елементів; 

- поставити під сумнів обґрунтованість висновків слідства по окремих 

слідчих діях. 

3. Форма аргументування повинна бути емоційно насиченою, гнучкою, 

етичною і компромісною. 

В результаті оцінки доказів захисник може дійти висновку, що докази 

не підтверджують пред’явленого обвинувачення, що їх недостатньо для 

визнання обвинуваченого винуватим, або що докази прямо спростовують 

пред’явлене обвинувачення. Ці висновки можуть стосуватися питання про 

недоведеність вчинення обвинуваченим інкримінованого йому діяння, вони 

можуть стосуватися і самої події злочину. І в тому і в іншому випадку 

ставиться питання про виправдувальний вирок. Аналіз доказів в захисній 
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промові може закінчитися висновком про наявність сумнівів у питанні про 

винуватість, що виключає можливість винесення обвинувального вироку. 

Захисник у своїй промові повинен дати конкретний аналіз вчиненого 

діяння. Велику складність при цьому складає правильна юридична 

кваліфікація злочину з чіткою вказівкою на його об’єкт, об’єктивну сторону, 

суб’єкт, суб’єктивну сторону тощо. 

Кваліфікувати - це значить віднести те чи інше явище за його 

якісними ознаками до певного розряду, виду чи категорії. В праві це означає: 

підібрати ту правову норму, яка передбачає дане діяння; підвести це діяння 

під правову норму; дати цьому діянню юридичну оцінку; вказати конкретну 

статтю Особливої частини Кримінального кодексу України. 

Правильна кваліфікація кримінального правопорушення є однією з 

гарантій здійснення правосуддя, оскільки кримінальній відповідальності та 

покаранню підлягає лише особа, яка винна у вчиненні передбаченого 

кримінальним законом суспільно небезпечного діяння. Помилка у 

кваліфікації може потягнути безпідставне засудження особи, діяння якої не є 

протиправним; конфіскацію майна; застосування амністії, судимість тощо. 

Тому захиснику слід серйозно поставитися до цієї частини промови. 

Від захисника вимагається: 

• абсолютна точність і чіткість юридичних формулювань та посилань 

на закон; 

• ретельна підготовка до обґрунтування кваліфікації кримінального 

правопорушення (переглянути постанови Пленуму Верховного Суду 

України, теоретичні статті, судову практику; порадитися з колегами тощо). 

Питання про кваліфікацію кримінального правопорушення ставиться 

захисником, коли обвинувачення повністю або частково визнається, а 

кваліфікація злочину, запропонована обвинуваченням, заперечується. 

Правові міркування адвоката мають бути аргументовані, а висновки - 

обґрунтовані перевіреними доказами. 

Аналізувати, в залежності від конкретних обставин справи, слід: 

• об’єкт кримінального правопорушення і його об’єктивну сторону (дія 

чи бездіяльність, їх наслідки, причинний зв’язок між суспільно небезпечним 

діянням і суспільно небезпечним наслідком, спосіб здійснення злочину, 

обстановка, при якій вчинено кримінальне правопорушення тощо); 

• суб’єкт кримінального правопорушення і його суб’єктивну сторону 

(умисел, необережність, мотив, ціль або мету кримінального 

правопорушення). 

Правильний розгляд кримінального провадження, проголошення 

справедливого вироку неможливе без глибокого і всебічного вивчення особи 

обвинуваченого, виявлення у нього комплексу соціально значущих 

психологічних якостей. Не зрозумівши поведінки обвинуваченого, не 

встановивши його справжніх мотивів, не розкривши природи, характеру і 

глибини зв’язку між всією життєвою лінією обвинуваченого та інкримінованим 

йому кримінальним правопорушенням, не можна відшукати істини у справі, 
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зробити по ньому обґрунтованих і переконливих висновків, диференціювати 

відповідальність. 

Завдання захисника - проаналізувати всі ці моменти під кутом зору 

захисту, розкрити психологічний механізм вчиненого кримінального 

правопорушення, показати, наскільки відобразилися в злочинному діянні 

етично-психологічні риси особи обвинуваченого, якою мірою вони 

характеризують його життєву орієнтацію, його інтереси, бажання. 

Захисник перш за все повинен глибоко проаналізувати особу 

обвинуваченого, його дієздатність, осудність, виявити наявність умислу 

необережності з глибоким їх аналізом. В результаті цього повинен зробити 

аргументований висновок про вчинення діяння з визначенням його 

кваліфікації. 

Ґрунтовна характеристика захисної промови психологічного вигляду 

обвинуваченого, а також зміст його дій в конкретної ситуації, в якій вони 

вчинені, виключно важлива для визначення ступеня суспільної небезпеки 

обвинуваченого, індивідуалізації його відповідальності, якщо він винуватий, 

прогнозування його виправлення і вирішення інших питань у справі. Тільки 

давши правильну оцінку особи обвинуваченого, пояснивши мотивацію його 

вчинків, розкривши коло його інтересів і прагнень, показавши взаємостосунки 

обвинуваченого зі спільниками та з потерпілим, що зумовили поведінку 

обвинуваченого, захисник може виказати обґрунтовані думки про винуватість 

або невинуватість підзахисного, про ступінь його суспільної небезпеки. 

До наших днів актуальне зауваження, виказане А.Ф. Коні: „Закон 

вимагає, щоб поблажливість була заснована на обставинах справи. Але зі всіх 

обставин справи, звичайно, найголовніше - сам підсудний. Тому, якщо в його 

житті, в його особі, навіть в слабостях його характеру, витікаючи з його 

темпераменту і його фізичної природи, ви знайдете підставу для поблажливості, 

- ви можете до суворого голосу засудження приєднати голос милосердя‖. 

Центральне місце в характеристиці особи обвинуваченого, в оцінці його 

суспільної небезпеки займає аналіз мотивів вчиненого кримінального 

правопорушення. Значення такого аналізу зумовлюється тим, що без з’ясування 

мотивів не можна правильно зрозуміти справжнє значення дій людини, не 

можна пояснити, чому він поступив так чи інакше, які цілі він переслідував, 

якими спонуканнями керувався. При розборі в захисній промові причин 

вчинення кримінального правопорушення і обставин, що сприяли цьому, 

захисник повинен акцентувати увагу на приводах, мотивах, цілях, наявності 

умислу, необережності, тощо. Тут треба вміло розкрити особу та характер 

обвинуваченого, його формування під впливом сім’ї, школи, оточуючого 

середовища тощо. 

3. У завершальній частині промови захисник підводить підсумки 

здійсненого ним аналізу фактичних і юридичних обставин справи, формулює 

остаточні висновки, визначає своє відношення до питань, що підлягають 

вирішенню судом. В цій частині промови захисник звертається з проханням про 

виправдання обвинуваченого, якщо винуватість останнього належним чином не 

встановлена, або про призначення йому мінімального терміну покарання, 
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передбаченого відповідною статтею Кримінального кодексу, або про 

застосування до нього покарання, не пов’язаного з позбавленням волі і т.і. 

Захисник висловлює також свої міркування щодо заявленого цивільного позову 

та з інших питань, важливих з погляду підзахисного. 

Завершальна частина повинна бути короткою, чіткою, образною; вона 

повинна виражати головну ідею захисту, її основну думку і разом з тим бути 

органічно пов’язаною з іншими частинами промови, безпосередньо витікати з 

них. 

Іноді доцільно промову закінчити якою-небудь яскравою узагальнюючою 

фразою, що передає саму суть прохання, що висувається захисником. 

Зрозуміло, що в завершальній, як і у всій решті частин захисної промови, 

неприйнятні шаблон, одноманітність. 

Спираючись на позицію підзахисного, яка в промові адвоката не 

озвучується, та оцінюючи докази, які були досліджені в судовому засіданні, 

захисник може відстоювати пропозиції щодо підсумкового рішення суду: 

постановити виправдувальний вирок повністю або за окремими епізодами 

обвинувачення; закрити справу за наявності обставин, передбачених ч. 2 ст. 284 

КПК; у разі постановлення обвинувального вироку з урахуванням наведених 

захистом аргументів звільнити від відбування покарання; при визначені міри 

покарання за обвинувальним вироком урахувати обставини, що його 

пом’якшують. Водночас, якщо обвинувачений не визнав себе винуватим, 

захисник не може в судових дебатах зайняти протилежну позицію, оскільки це є 

порушенням права обвинуваченого на захист і може тягти за собою скасування 

вироку. Треба чітко знати, що позиція захисника може бути самостійною і різко 

суперечити позиції обвинуваченого, якщо останній визнає себе винуватим, 

будучи невинуватим (самообмова). Ця етико-правова колізія є цілком 

допустимою і зрештою вирішується судом.  

У судових дебатах бере участь і обвинувачений. Ненадання 

обвинуваченому права на участь у судових дебатах є порушенням права 

обвинуваченого на захист. Проте коли обвинувачений за наявності підстав був 

видалений із зали судового засідання на весь час судового розгляду (ч. 1 ст. 330 

КПК), слово у судових дебатах йому не надається і ніяких процесуальних 

наслідків такі дії суду за собою не тягнуть. Об’єднання в одній промові виступу 

обвинуваченого в судових дебатах і проголошенням ним останнього слова не 

допускається.  

Після закінчення промов учасники судових дебатів мають право 

обмінятися репліками. Право останньої репліки належить обвинуваченому 

або його захиснику (ч. 7 ст. 364 КПК). Обмін репліками не повинен 

перетворюватись у лайку сторін обвинувачення і захисту.  

У своїй репліці адвокат коротко, в стислій і коректній формі може 

звернути увагу суду на перекручення фактів, позиції захисту, на домисли та 

принципово неправильні судження, допущені прокурором або іншими 

суб’єктами сторони обвинувачення в їх промовах і репліках. Репліка 

адвоката не повинна бути ні повторенням, ні продовженням основної 

промови. Ціль репліки - дати обґрунтовану відповідь на прослухані промови 
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інших учасників дебатів, висловити відповідні заперечення, чи заявити свою 

згоду з позицією інших учасників процесу. Перед тим, як виступити з 

реплікою, захиснику слід подумати про її доцільність, оскільки невдала 

репліка може зіпсувати враження від судової промови. 

Репліка захисника як за своїм змістом, так і за формою різко 

відрізняється від промови. Композиція репліки будується в залежності від 

того, що сказав прокурор. 

У репліці повинні бути чітко сформульовані: суть суперечностей між 

державним обвинувачем та захисником; доводи, які спростовують доводи 

прокурора, та факти, які посилюють ці доводи; остаточні висновки, які 

випливають з усієї аргументації захисника. 

Репліка вся побудована на полеміці з прокурором. Тому репліка 

відрізняється великою напруженістю та пристрасністю. У зв’язку з цим 

виникає питання про межі полеміки. Основне правило, яке повинно 

виконуватись в судовому процесі - це ввічливість та коректність. 

Полеміка може бути гострою, але доки вона залишається суперечкою 

по суті справи і торкається доводів противника, вона не повинна виходити за 

межі можливого. Як тільки полеміка переходить з твердого ґрунту фактів та 

доводів на особистість противника, вона втрачає принциповий характер. 

Під час останнього слова обвинуваченого адвокату необхідно 

слідкувати за дотриманням прав підзахисного, зокрема за тим, щоб йому не 

ставили запитання, не перебивали та не коментували. У разі таких порушень 

адвокат має звертатися до головуючого з вимогою про припинення 

порушення прав обвинуваченого та вжиття відповідних заходів реагування 

щодо порушників порядку в судовому засіданні.  

Суд не має права обмежувати тривалість останнього слова 

обвинуваченого певним часом.  

Якщо обвинувачений в останньому слові повідомить про нові 

обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, 

адвокат повинен звернутися до суду із клопотанням про відновлення 

з’ясування обставин, встановлених під час кримінального провадження, та 

перевірку їх доказами.  

Після закінчення додаткового з’ясування обставин адвокат виступає із 

захисною промовою в судових дебатах із приводу додатково досліджених 

обставин.  

Суд, при винесенні вироку, ставить на своє обговорення питання про те 

чи мало місце діяння, що приписується обвинуваченому, чи містить воно 

склад кримінального правопорушення, чи вчинив його обвинувачений, чи 

підлягає він покаранню і якому саме. На цих основних питаннях 

зосереджується увага захисної промови. 

Після проголошення вироку суд зобов’язаний роз’яснити 

обвинуваченому його суть і право заявляти клопотання про доставку в судове 

засідання суду апеляційної інстанції.  

Безпосередньо після закінчення судового процесу адвокату доцільно 

здійснити такі дії: 
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- вручити підзахисному, особливо якщо він перебуває під вартою, 

заздалегідь виготовлену пам’ятку (витяги з відповідних статей КПК) 

стосовно порядку та строків оскарження судового рішення, права на 

ознайомлення із журналом судового засідання та подання щодо нього 

письмових зауважень, права на подання клопотання про помилування; 

- обговорити із підзахисним позицію стосовно оскарження судового 

рішення, з’ясувати його думку щодо необхідності побачення з метою 

підготовки чи узгодження змісту скарги; 

- роз’яснити підзахисному, що він має право в апеляційній скарзі чи 

окремо від неї порушувати перед апеляційним судом клопотання про 

скасування або зміну запобіжного заходу, обраного судом першої інстанції в 

судовому рішенні, яке оскаржується.  

Адвокату доречно скористатися можливістю виготовити власну 

фотокопію з копії вироку, наданого підзахисному, який перебуває під 

вартою. 

Адвокат має ознайомитися з журналом судового засідання та 

технічним записом судового процесу і в разі необхідності подати письмові 

зауваження.  

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Важливим моментом судового розгляду стають судові дебати, 

підготовка до яких починається ще задовго до судового засідання.  

Захищати обвинуваченого нерідко важче, ніж обвинувачувати. 

Обвинувачення особи, про яку є підстави вважати, що вона вчинила злочин, 

вважається природним, захист такої особи - протиприродним.  

Позиція захисника, тобто його думка з питань вини і відповідальності 

обвинуваченого визначається протягом усього судового розгляду, але 

остаточно формулюється і доводиться до відома суду та учасників судового 

розгляду лише в його промові під час судовим дебатів. 

Визначивши вихідну позицію по кримінальному провадженню, захисник 

повинен намітити коло питань, які він має намір висвітлити в своїй промові, 

визначити їх співвідношення і питому вагу, розташувати їх в певній логічній 

послідовності. Відсутність логічної стрункості у викладі матеріалу, 

безсистемність і диспропорція частин неминуче утрудняють сприйняття 

промови, знижують її значення. Без чіткої побудови захисної промови не 

можна розраховувати на успіх.  

Захисна промова адвоката складається з таких же елементів, що і 

промова прокурора: вступна частина, аналіз фактичних обставин справи, аналіз 

юридичної сторони пред’явленого обвинувачення, характеристика особи 

обвинуваченого, при необхідності - аналіз причин і умов, що сприяли вчиненню 

злочину, завершальна частина. 

Крім захисної промови, захисник також має право на репліку. Репліка - 

це відповідь прокурору на його репліку. Адвокат не повинен повторювати в 

репліці те, що він сказав в промові, але може доповнити промову. 
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Під час останнього слова обвинуваченого адвокату необхідно 

слідкувати за дотриманням прав підзахисного, зокрема за тим, щоб йому не 

ставили запитання, не перебивали та не коментували. У разі таких порушень 

адвокат має звертатися до головуючого з вимогою про припинення 

порушення прав обвинуваченого та вжиття відповідних заходів реагування 

щодо порушників порядку в судовому засіданні.  

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Найбільш відповідальною стадією кримінального провадження є стадія 

судового розгляду.  

Ефективність захисту багато в чому залежить від рівня підготовки 

захисника до участі в судовому розгляді кримінального провадження. 

Адвокату слід мати на увазі, що, беручи участь у судових дебатах, він вправі 

посилатися тільки на ті докази, які були досліджені в судовому засіданні, і 

що суд обґрунтовує вирок лише на тих доказах, які були розглянуті в судових 

засіданнях. Через це він повинен брати активну участь у судовому слідстві з 

тим, щоб допомогти судові дослідити всі докази, з’ясувати всі обставини 

справи, які виправдовують обвинуваченого, пом’якшують його покарання 

або звільняють від кримінальної відповідальності. 

Впродовж всього судового розгляду і кримінального провадження 

взагалі адвокат-захисник використовує тільки законні засоби і методи 

боротьби для відстоювання прав та інтересів обвинуваченого.  

Зміст і структура захисної промови захисника індивідуальна і залежить 

від результатів судового слідства, вибраної захистом позиції, характеру 

пред’явленого обвинувачення, особливостей доказового матеріалу та інших 

обставин кримінального провадження. 

Промова захисника повинна бути настільки аргументованою, 

емоціональною та переконливою, щоб можна було зламати сформульовану 

соціально-психологічну настанову у суддів та інших учасників судового 

провадження. 

Суд не вправі обмежувати тривалість захисної промови адвоката 

певним часом. Суддя або головуючий у судовому засіданні зупиняє адвоката 

лише в тих випадках, коли він після зауваження повторно вийшов за межі 

кримінального провадження, що розглядається, чи повторно допустив 

висловлювання образливого або непристойного характеру.  

Відправляючись від вихідної захисної позиції, захисник систематизує і 

під кутом зору захисту оцінює зібрані на судовому слідстві дані, подає суду 

свої міркування про доведеність або недоведеність пред’явленого підсудному 

обвинувачення, його кваліфікації, представляє зібрані ним докази 

невинуватості обвинуваченого або ті, що пом’якшують його покарання.  

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Найбільш відповідальною стадією кримінального провадження є стадія 

судового розгляду. Ефективність захисту на цьому етапі кримінального 
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судочинства багато в чому залежить від рівня підготовки захисника до участі 

в судовому розгляді кримінального провадження. Адвокату слід мати на 

увазі, що, беручи участь у судових дебатах, він вправі посилатися тільки на ті 

докази, які були досліджені в судовому засіданні, і що суд обґрунтовує вирок 

лише на тих доказах, які були розглянуті в судових засіданнях. Через це він 

повинен брати активну участь у судовому слідстві з тим, щоб допомогти 

судові дослідити всі докази, з’ясувати всі обставини справи, які 

виправдовують обвинуваченого, пом’якшують його покарання або 

звільняють від кримінальної відповідальності. 

Дії всіх учасників судового провадження у суді першої інстанції (в 

тому числі захисника) досить чітко регламентуються нормами глав 27-30 

КПК України. Значно ширше і повніше діяльність адвоката у суді першої 

інстанції охарактеризована у виданні «Дії захисника під час кримінального 

провадження в суді першої інстанції: Методичні рекомендації для адвокатів 

(книга третя). - Київ, 2014». Безперечно, що це видання повинно стати 

основним під час вивчення питань даної теми. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ:  

 

Розкрити предмет, процесуальний порядок і строки апеляційного 

провадження. Дослідити дії адвоката-захисника по підготовці та складанню 

апеляційної скарги, його процесуальну діяльність під час розгляду справи в 

апеляційному суді.  

Сформувати у студентів знання щодо процесуального порядку і строків 

касаційного оскарження, методики складання касаційної скарги. Визначитися 

з діяльністю адвоката-захисника під час розгляду скарги в касаційній 

інстанції.  

Усвідомити підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом 

України. Розкрити аспекти діяльності адвоката щодо подання заяви про 

перегляд судового рішення Верховним Судом України та розгляду справи у 

цьому суді. 

 

ВСТУП 

 

Робота адвоката над кримінальною справою не завжди завершується 

розглядом останньої в місцевому суді. Особа, засуджена до позбавлення волі, 

рідко буває задоволена вироком суду навіть тоді, коли суд обирає 

найоптимальнішу міру покарання. У підсудного чи його близьких завжди 

жевріє надія, що при оскарженні вироку у вищій інстанції вдасться добитися 

поліпшення долі засудженого. Тому адвокатові-захиснику потрібно 

досконало володіти механізмом оскарження вироку, незалежно від того, яку зі 

сторін він представляє в судовій справі. 

Конституцією України (ст. 129) до основних засад судочинства 

віднесено забезпечення апеляційного оскарження рішення суду, крім 

випадків, установлених законом. Реалізація цього конституційного 

положення знайшла своє втілення в новій редакції глав 29-30 КПК України, 

якими врегульовані питання апеляційного оскарження судових рішень. 

Можливість перевірки законності судових рішень не лише в 

апеляційному, а й у касаційному порядку є додатковою гарантією захисту 

суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів громадян, юридичних 



 160 

осіб і держави, яка закріплена в Конституції України. Метою провадження в 

суді касаційної інстанції, крім виправлення помилок, допущених при 

розгляді справи судами першої та апеляційної інстанцій, є також 

забезпечення єдності судової практики, однакового застосування законів 

усіма судами України.  

Верховний Суд України очолює цілісну систему судів загальної 

юрисдикції. Положеннями ст. 38 Закону України від 07.07.2010 року «Про 

судоустрій і статус суддів» визначено компетенцію Верховного Суду 

України як найвищого судового органу у системі судів загальної юрисдикції. 

Судові повноваження у кримінальному судочинстві Верховний Суд України 

реалізує шляхом здіснення правосуддя виключно з підстав та у порядку, 

визначеному КПК України. Згідно з положеннями останнього провадження 

провадження у Верховному Суді України є одним із видів судового 

провадження з перегляду судових рішень. 

Питання перегляду судових рішень в апеляційній, касаційній 

інстанціях, Верховним Судом України, участі в цьому адвоката-захисника є 

предметом розгляду в даній лекції.  

 

1. ПРЕДМЕТ, ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК І СТРОКИ 

АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ. ФОРМА ТА ЗМІСТ 

АПЕЛЯЦІЙНОЇ СКАРГИ, МЕТОДИКА ЇЇ СКЛАДАННЯ 

 

Провадження в суді апеляційної інстанції є видом судового 

провадження з перегляду судових рішень, сутність якого полягає в перегляді 

(перевірці) за апеляційними скаргами учасників кримінального провадження 

рішень суду першої інстанції, які не набрали законної сили.  

Основною рисою апеляційного розгляду справи є перегляд вищим судом 

суті рішення нижчого суду шляхом нової перевірки розглянутих раніше і 

знову наданих доказів. Мета апеляційного оскарження при збереженні 

інституту касації - максимально наблизити правосуддя до виключення 

судової помилки при розгляді конкретної судової справи, забезпечити 

однакове застосування всіма судами загальної юрисдикції законодавства 

України й офіційно визнаних нею міжнародно-правових актів. 

Повноваження апеляційного суду передбачають можливість не 

обмежуватися перевіркою законності й обґрунтованості рішень судів першої 

інстанції за матеріалами кримінального провадження, але й за принципом 

змагальності сторін у судочинстві досліджувати нові докази і залежно від 

установленого виносити власне рішення. 

Апеляція орієнтує сторони та їхніх представників, адвокатів-

захисників, на максимальну активність в апеляційний період конкретної 

справи. Це означає, що в адвоката, який незадоволений рішенням суду 

першої інстанції, з’явилась реальна можливість шляхом відшукання та 

надбання нових доказів довести помилковість оскаржуваного рішення.  

Апеляційні суди розглядають справи в апеляційному порядку 

відповідно до процесуального закону. 
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Згідно із законом (ст. 392 КПК) в апеляційному порядку можуть бути 

оскаржені судові рішення, які були ухвалені судами першої інстанції і не 

набрали законної сили, а саме: 

1) вироки, крім випадків, передбачених ст. 394 КПК; 

2) ухвали про застосування чи відмову у застосуванні примусових 

заходів медичного або виховного характеру; 

3) інші ухвали у випадках, передбачених КПК. 

Ухвали, постановлені під час судового провадження в суді першої 

інстанції до ухвалення судових рішень, передбачених частиною 1 цієї статті, 

окремому оскарженню не підлягають, крім випадків, визначених КПК. 

Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до апеляційної скарги 

на судове рішення, передбачене частиною 1 цієї статті. 

В апеляційному порядку також можуть бути оскаржені ухвали слідчого 

судді у випадках, передбачених цим КПК. 

Апеляційну скаргу мають право подати (ст. 393 КПК): 

1) обвинувачений, стосовно якого ухвалено обвинувальний вирок, його 

законний представник чи захисник - в частині, що стосується інтересів 

обвинуваченого; 

2) обвинувачений, стосовно якого ухвалено виправдувальний вирок, 

його законний представник чи захисник - в частині мотивів і підстав 

виправдання; 

3) підозрюваний, обвинувачений, його законний представник чи 

захисник; 

4) законний представник, захисник неповнолітнього чи сам 

неповнолітній, щодо якого вирішувалося питання про застосування 

примусового заходу виховного характеру, - в частині, що стосується 

інтересів неповнолітнього; 

5) законний представник та захисник особи, щодо якої вирішувалося 

питання про застосування примусових заходів медичного характеру; 

6) прокурор; 

7) потерпілий або його законний представник чи представник - у 

частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених 

ними в суді першої інстанції; 

8) цивільний позивач, його представник або законний представник - у 

частині, що стосується вирішення цивільного позову; 

9) цивільний відповідач або його представник - у частині, що 

стосується вирішення цивільного позову; 

9-
1
) представник юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, - у частині, що стосується інтересів юридичної особи; 

10) інші особи у випадках, передбачених КПК. 

При цьому слід мати на увазі, що апеляційне оскарження окремих 

судових рішень має певні особливості. Ці особливості визначені ст. 394 КПК. 

Так, згідно з цією статтею: 

1. Вирок суду першої інстанції, ухвалений за результатами спрощеного 

провадження в порядку, передбаченому ст.ст. 381 та 382 КПК, не може бути 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n3269
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оскаржений в апеляційному порядку з підстав розгляду провадження за 

відсутності учасників судового провадження, недослідження доказів у 

судовому засіданні або з метою оспорити встановлені досудовим 

розслідуванням обставини. 

2. Судове рішення суду першої інстанції не може бути оскаржене в 

апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не 

оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано 

судом недоцільним відповідно до положень ч. 3 ст. 349 КПК. 

3. Вирок суду першої інстанції на підставі угоди про примирення між 

потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим може бути оскаржений в 

апеляційному порядку: 

1) обвинуваченим, його захисником, законним представником 

виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого ніж 

узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення 

покарання; невиконання судом вимог, встановлених ч.ч. 5-7 ст. 474 КПК, в 

тому числі нероз’яснення йому наслідків укладення угоди; 

2) потерпілим, його представником, законним представником, 

виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж 

узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення 

покарання; нероз’яснення йому наслідків укладення угоди; невиконання 

судом вимог, встановлених ч. 6 чи 7 ст. 474 КПК; 

3) прокурором виключно з підстав затвердження судом угоди у 

кримінальному провадженні, в якому згідно з ч. 3 ст. 469 КПК угода не може 

бути укладена. 

4. Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та 

підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути 

оскаржений: 

1) обвинуваченим, його захисником, законним представником 

виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж 

узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення 

покарання; невиконання судом вимог, встановлених ч. 4, 6, 7 ст. 474 КПК, в 

тому числі нероз’яснення йому наслідків укладення угоди; 

2) 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 угода не може бути укладена. 

Порядок і строки апеляційного оскарження визначені ст. 395 КПК. 

Так, згідно з цією статтею апеляційна скарга подається: 

1) на судові рішення, ухвалені судом першої інстанції, - через суд, який 

ухвалив судове рішення; 

2) на ухвали слідчого судді - безпосередньо до суду апеляційної 

інстанції. 

Апеляційна скарга, якщо інше не передбачено КПК, може бути подана: 

1) на вирок або ухвалу про застосування чи відмову у застосуванні 

примусових заходів медичного або виховного характеру - протягом 

тридцяти днів з дня їх проголошення; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n2947
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n3813
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n3823
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n3776
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n3805
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n3777


 163 

2) на інші ухвали суду першої інстанції - протягом семи днів з дня її 

оголошення; 

3) на ухвалу слідчого судді - протягом п’яти днів з дня її оголошення. 

Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги 

обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення. 

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику 

особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка 

його оскаржує, в порядку, передбаченому ст. 382 КПК, то строк апеляційного 

оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії 

судового рішення. 

Протягом строку апеляційного оскарження матеріали кримінального 

провадження ніким не можуть бути витребувані із суду. У цей строк суд 

зобов’язаний надати учасникам судового провадження за їх клопотанням 

можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. 

Обчислення строку подачі апеляційної скарги здійснюється за 

загальними правилами, передбаченими ст. 115 КПК для обчислення строків. 

Не вважається пропущеним строк у випадку, якщо скаргу здано до його 

закінчення на пошту або передано особі, уповноваженій її прийняти, а для 

осіб, які тримаються під вартою або перебувають у медичному чи 

психіатричному стаціонарі, спеціальній навчально-виховній установі, - якщо 

скаргу подано службовій особі відповідної установи до закінчення строку. 

У деяких випадках обчислення строку на апеляційне оскарження 

відбувається не з моменту проголошення вироку або оголошення ухвали, а з 

моменту вручення (отримання) копії судового рішення. Так, для особи, яка 

перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з 

моменту вручення їй копії судового рішення.  

При закінченні строку на апеляційне оскарження він може бути 

поновлений судом апеляційної інстанції за наявності клопотання відповідної 

особи, яка має право подачі апеляційної скарги, про поновлення цього строку 

із обов’язковим зазначенням поважних причин пропуску (ст. 117 КПК). Коли 

апеляційна скарга була подана після закінчення строку, передбаченого на 

апеляційне оскарження, і особа, яка її подавала, не порушує питання про 

поновлення цього строку або суд апеляційної інстанції за заявою такої особи 

не знайшов підстав для його поновлення, суд апеляційної інстанції повинен 

постановити ухвалу про повернення апеляційної скарги та невідкладно 

надіслати її особі, що подавала скаргу. Разом з апеляційною скаргою 

повертаються й усі додані до неї матеріали. У порядку, передбаченому КПК, 

але в межах строку, передбаченого на апеляційне оскарження, особа має 

право на повторне звернення із апеляційною скаргою до суду апеляційної 

інстанції.  

Слід мати на увазі, що упродовж всього строку, передбаченого законом 

на апеляційне оскарження, матеріали кримінального провадження ніким не 

можуть бути витребувані із суду. Указане правило закріплено у ст. 395 КПК і 

гарантує всім учасникам провадження протягом вказаного строку можливість 

ознайомитись з матеріалами кримінальної справи та апеляційними скаргами 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n3185
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інших учасників, які надійшли до суду, і належно підготуватись до участі в 

апеляційному перегляді. При цьому факт ознайомлення з матеріалами 

раніше, наприклад під час досудового провадження, після його завершення 

або після надходження справи до суду першої інстанції, не є підставою для 

відмови в ознайомленні протягом всього строку, передбаченого на 

апеляційне оскарження.  

Судом першої інстанції через три дні після закінчення строку 

апеляційного оскарження судового рішення надсилаються до суду 

апеляційної інстанції всі апеляційні скарги, що надійшли разом з матеріалами 

кримінального провадження. Апеляційні скарги, що надійшли після 

направлення матеріалів кримінального провадження до суду апеляційної 

інстанції, не пізніше наступного дня після їх надходження направляються до 

суду апеляційної інстанції.  

Готуючись до апеляції, адвокат повинен скрупульозно дотримуватись 

усіх вимог, що ставляться законом до цього документа. Про культуру 

адвоката та рівень його підготовки судять за підготовленими ним правовими 

документами. Тому до підготовки апеляційної скарги слід поставитись 

максимально уважно, звертаючи увагу навіть на дрібниці: форму викладу, 

наявність усіх необхідних додатків. У складних справах, де є багато посилань 

на підзаконні акти, роз’яснення тощо, доцільно подати витяги з цих 

документів. 

Підготовка до складання апеляційної скарги. Готуючись до 

складання апеляційної скарги, адвокат повинен вивчити наявні матеріали, 

переговорити з клієнтом, чиї інтереси він представляє, за необхідності 

одержати додаткові докази, які підкріплюють його позицію при оскарженні, 

ще і ще раз з’ясувати судову практику та норми матеріального і 

процесуального права.  

Усе це трудомістка, але необхідна робота. Адвокат повинен 

враховувати, що у КПК застосовано неоднаковий підхід до строків подання 

апеляційних скарг.  

Передусім слід вивчити вирок суду. Якщо адвокат брав участь у 

судовому засіданні, йому легше зорієнтуватись, в чому полягає 

необґрунтованість і незаконність ухваленого вироку. Таким чином, уся 

підготовча робота полягає в критичному аналізі вироку суду, виявленні його 

слабких місць, спірних оцінок та помилкового застосування законодавства.  

Методика складання апеляційних скарг повинна насамперед 

враховувати вимоги ст. 396 КПК, згідно з якою апеляційна скарга подається в 

письмовій формі. В апеляційній скарзі повинно бути зазначено: 

1) найменування суду апеляційної інстанції; 

2) прізвище, ім’я та по батькові (найменування), місце проживання 

(перебування) особи, яка подає апеляційну скаргу, а також номер засобу 

зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; 

3) судове рішення, яке оскаржується, і назва суду, який його ухвалив; 
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4) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, та їх обґрунтування із 

зазначенням того, у чому полягає незаконність чи необґрунтованість 

судового рішення; 

5) клопотання особи, яка подає апеляційну скаргу, про дослідження 

доказів; 

6) перелік матеріалів, які додаються. 

Якщо особа не бажає брати участь у апеляційному розгляді, вона 

зазначає це в апеляційній скарзі. 

Якщо в апеляційній скарзі зазначаються обставини, які не були 

досліджені в суді першої інстанції, або докази, які не подавалися суду першої 

інстанції, то в ній зазначаються причини цього. 

Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає. Якщо апеляційну 

скаргу подає захисник, представник потерпілого, то до неї додаються 

оформлені належним чином документи, що підтверджують його 

повноваження відповідно до вимог КПК.  

До апеляційної скарги та доданих до неї письмових матеріалів 

надаються копії в кількості, необхідній для їх надіслання сторонам 

кримінального провадження та іншим учасникам судового провадження, 

інтересів яких стосується апеляційна скарга. Цей обов’язок не поширюється 

на обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом або тримається 

під вартою. 

Апеляційна скарга подається у письмовій формі, при цьому вона може 

бути як рукописною, так і виготовлена за допомогою друкарських засобів. 

В апеляційній скарзі вказується повна назва суду апеляційної інстанції, 

до якого дана скарга подається. Офіційні назви апеляційних судів, що діють 

на території України, передбачені Указом Президента України від 20.05.2011 

р. № 591/2011 «Питання мережі місцевих загальних та апеляційних судів». 

В апеляційній скарзі необхідно вказувати, яке саме судове рішення 

оскаржується, яким судом воно ухвалене, дату його ухвалення, особу, щодо 

якої ухвалено рішення, сутність судового рішення (засудження, виправдання, 

закриття кримінального провадження, стаття, за якою обвинувачувалась 

особа, тощо). Викладається короткий зміст рішення суду першої інстанції, 

яке оскаржується, наводяться витяги з мотивувальної частини, з якими не 

погоджується скаржник.  

Апеляційна скарга повинна містити прохання апелянта, сформульоване 

з урахуванням того, які рішення суд апеляційної інстанції має право ухвалити 

за результатами розгляду, вказівку на те, у чому полягає незаконність чи 

необґрунтованість оскаржуваного рішення, і доводи на підтвердження такої 

позиції. Особа, що подає скаргу, зобов’язана зазначити, які існують підстави 

для скасування або зміни судового рішення, навести обґрунтування своєї 

позиції.  

В апеляційній скарзі при необхідності викладається клопотання особи, 

яка подає скаргу, про дослідження доказів. Може йтися про повторне 

дослідження обставин, встановлених під час кримінального провадження, за 

умови, що вони досліджені судом першої інстанції не повністю або з 
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порушеннями, чи про дослідження нових доказів, які не досліджувалися 

судом першої інстанції, але за умови, що про дослідження таких доказів 

учасники судового провадження заявляли клопотання під час розгляду в суді 

першої інстанції або якщо вони стали відомі після ухвалення судового 

рішення, що оскаржується.  

До апеляційної скарги повинні бути додані матеріали, на які 

посилається апелянт, але яких немає у матеріалах провадження. У скарзі 

наводиться перелік усіх доданих матеріалів.  

У випадку коли в апеляційній скарзі вказуються обставини, які не були 

досліджені в суді першої інстанції, або докази, які не подавалися до суду 

першої інстанції, то в скарзі також необхідно вказати причини цього. Такими 

причинами можуть бути випадки ігнорування судом першої інстанції 

клопотань учасників про дослідження окремих доказів або відсутність на 

момент розгляду справи у суді першої інстанції відомостей про існування 

певних доказів.  

Дотримання вимог щодо порядку та строку подання апеляційної 

скарги, її форми та змісту має важливе значення для особи, яка її подає, 

оскільки недотримання цих вимог, а також неподання таких копій або 

подання їх у недостатній кількості можуть бути підставою для залишення 

апеляційної скарги без руху, її повернення або відмови відкриття 

апеляційного провадження.  

У вступній частині апеляції слід стисло викласти суть вироку суду, з 

яким адвокат не погоджується, або резолютивну частину вироку. 

Припустимо, є виклад тільки тієї частини вироку, з якою адвокат не згоден. 

Якщо оспорюється об’єктивна сторона складу злочину, то лаконічно 

викладають описову частину вироку та коротко фабулу справи, щоб той, хто 

читатиме скаргу, мав уявлення про обставини справи. 

Після цього викладається мотивувальна частина скарги - критика 

оскаржуваного вироку. 

Якщо у справі, на думку адвоката, допущено кілька порушень, то 

кожне з них викладається окремо. 

Оскаржуючи висновки суду, які містяться у вироку, адвокат повинен 

потурбуватися, щоб цей спір мав конкретний, предметний характер. Кожне 

оспорюване твердження суду слід обґрунтовувати доказами, які його 

спростовують або піддають сумніву. При цьому докази бажано наводити 

точно (дослівно), з посиланнями на аркуш справи, а для зручності і на рядок, 

в якому міститься відповідне твердження. Якщо обставини справи викладені 

в оскаржуваному вироку неправильно, їх краще навести спочатку в редакції 

суду, а потім у тій, яку автор скарги вважає правильною, і на підтвердження 

викласти докази з посиланням на їх джерело. 

Особливо уважним слід бути з обсягом оскарження вироку. 
Відповідно до ст. 404 КПК суд апеляційної інстанції переглядає судове 

рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги. Суд апеляційної 

інстанції вправі вийти за межі апеляційних вимог, якщо цим не погіршується 
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становище обвинуваченого або особи, щодо якої вирішувалося питання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.  

Якщо розгляд апеляційної скарги дає підстави для прийняття рішення 

на користь осіб, в інтересах яких апеляційні скарги не надійшли, суд 

апеляційної інстанції зобов’язаний прийняти таке рішення. Суд апеляційної 

інстанції не має права розглядати обвинувачення, що не було висунуте в суді 

першої інстанції.  

Отже, «Золоте правило» адвоката - не писати скаргу більше двох 

сторінок - об’єктивними обставинами апеляційного провадження ставиться 

під сумнів. Обсяг апеляційної скарги залежить від кількості фактичних 

обставин, а також тверджень суду, які оспорюються апелянтом. За таких 

умов вкластися у дві сторінки неможливо. 

Не буде правильним, мабуть, і виклад у скарзі основних 

найпринциповіших положень та доповнення їх поясненнями у вигляді 

додатків. Можливо, практика підготовки і написання апеляційних скарг піде 

шляхом подання в суд у стислому вигляді основних і найважливіших 

моментів, які оскаржуються, а в порядку ст. 403 КПК вноситимуться 

доповнення та зміни до скарги.  

Проте така практика може бути пов’язана з певними труднощами у 

підготовці справи до розгляду у суді, особливо якщо ці доповнення та зміни 

вимагатимуть проведення судового слідства та допиту (передопиту) свідків. 

Чи має право адвокат самостійно, незалежно від клієнта, подати 

апеляційну скаргу? Питання непросте. Захисник повинен погоджувати свою 

позицію з підзахисним, тому у більшості випадків на нього слід відповісти 

негативно. Якщо після проголошення вироку підзахисний відмовився від 

захисника, то подання скарги є неприпустимим. Проте як бути, якщо адвокат 

вважає, що вирок необхідно оскаржити, а підзахисний цього не хоче? Деякі 

адвокати вважають, що в такій ситуації підзахисному необхідно роз’яснити 

всі наслідки подання і неподання скарги, зокрема те, що така скарга не 

погіршить становища клієнта. Якщо засуджений продовжує заперечувати 

проти подання апеляції, а адвокат впевнений у такій необхідності, 

рекомендують: скласти апеляційну скаргу від свого імені; ознайомити з нею 

клієнта; одержати від нього заяву про небажання подавати скаргу; за 

необхідності скласти апеляційну скаргу від імені клієнта.  

Виконавши це, адвокат, так би мовити, «рятує свою душу» і до кінця 

виконує свій професійний обов’язок. Це і захист від можливих нарікань, 

якщо підзахисний змінить свою думку і подасть апеляційну скаргу від свого 

імені. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Апеляційним провадженням є розгляд справи в апеляційному суді за 

скаргою учасника кримінального провадження. Особливістю цієї стадії є 

те, що переглядаються судові рішення (вирок, ухвала), які ще не набрали 

законної сили. Забезпечення апеляційного оскарження рішень суду є 

конституційною засадою судочинства в Україні. 
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Готуючи апеляційну скаргу, захисник зобов’язаний обговорити її з 

підзахисним, з’ясувати можливості одержання додаткових доказів та 

узгодити позицію щодо скарги. Вся підготовча робота повинна полягати в 

критичному аналізі вироку (ухвали) суду, виявленні його слабких місць, 

спірних оцінок та помилкового застосування законодавства. 

Апеляційна скарга повинна містити прохання апелянта, сформульоване 

з урахуванням того, які рішення суд апеляційної інстанції має право ухвалити 

за результатами розгляду, вказівку на те, у чому полягає незаконність чи 

необґрунтованість оскаржуваного рішення, і доводи на підтвердження такої 

позиції. Особа, що подає скаргу, зобов’язана зазначити, які існують підстави 

для скасування або зміни судового рішення, навести обґрунтування своєї 

позиції.  

 

2. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХИСНИКА ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СКАРГИ В 

АПЕЛЯЦІЙНОМУ СУДІ 

 

Відповідно до ст. 398 КПК, апеляційна скарга, що надійшла до суду 

апеляційної інстанції, не пізніше наступного дня передається судді-

доповідачу. Отримавши апеляційну скаргу на вирок чи ухвалу суду першої 

інстанції, суддя-доповідач протягом трьох днів перевіряє її на відповідність 

вимогам ст. 396 КПК і за відсутності перешкод постановляє ухвалу про 

відкриття апеляційного провадження. 

Суддя-доповідач, встановивши, що апеляційну скаргу на вирок чи 

ухвалу суду першої інстанції подано без додержання вимог, передбачених ст. 

ст. 396 КПК, постановляє ухвалу про залишення апеляційної скарги без руху, 

в якій зазначаються недоліки скарги і встановлюється достатній строк для їх 

усунення, який не може перевищувати п’ятнадцяти днів з 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, вона 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, якщо: 

1) особа не усунула недоліки апеляційної скарги, яку залишено без 

руху, в установлений строк; 

2) апеляційну скаргу подала особа, яка не має права подавати 

апеляційну скаргу; 

3) апеляційна скарга не підлягає розгляду в цьому суді апеляційної 

інстанції; 

4) апеляційна скарга подана після закінчення строку апеляційного 

оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n3290
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n3290
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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 підлягає оскарженню в 

апеляційному порядку, або судове рішення оскаржене виключно з підстав, з 

яких воно не може бути оскарженим згідно з положеннями ст. 394 КПК. 

Копія ухвали про повернення апеляційної скарги, відмову у відкритті 

провадження невідкладно надсилається особі, яка 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 апеляційної інстанції в 

порядку, передбаченому КПК, у межах строку на апеляційне оскарження (ст. 

399 КПК). 

Наслідки подання апеляційної скарги (ст. 400 КПК). Подання 

апеляційної скарги на вирок або ухвалу суду зупиняє набрання ними 

законної сили та їх виконання, крім випадків, встановлених КПК.  

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання 

нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених 

КПК.  

Якщо апеляційну скаргу подано обвинуваченим, щодо якого судом 

ухвалено вирок за результатами спеціального судового провадження, суд 

поновлює строк за умови надання обвинуваченим підтвердження наявності 

поважних причин, передбачених ст. 138 КПК, та надсилає апеляційну скаргу 

разом із матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної 

інстанції з дотриманням правил, передбачених ст. 399 КПК. 

Підготовка до апеляційного розгляду полягає у виконанні апеляційним 

судом певних дій (ст. 401 КПК). Так, суддя-доповідач протягом десяти днів 

після відкриття апеляційного провадження за скаргою на вирок або ухвалу 

суду першої інстанції: 

1) надсилає копії ухвали про відкриття апеляційного провадження 

учасникам судового провадження разом з копіями апеляційних скарг, 

інформацією про їхні права та обов’язки і встановлює строк, протягом якого 

можуть бути подані заперечення на апеляційну скаргу; 

2) пропонує учасникам судового провадження подати нові докази, на 

які вони посилаються, або витребовує їх за клопотанням особи, яка подала 

апеляційну скаргу; 

3) вирішує інші клопотання, в тому числі щодо обрання, зміни або 

скасування запобіжного заходу; 

4) 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. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n3269


 170 

Після закінчення підготовки до апеляційного розгляду суддя-доповідач 

постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення апеляційного 

розгляду. 

Обвинувачений підлягає обов’язковому виклику в судове засідання для 

участі в апеляційному розгляді, якщо в апеляційній скарзі порушується 

питання про погіршення його становища або якщо суд визнає обов’язковою 

його участь, а обвинувачений, який утримується під вартою, - також у разі, 

якщо про це надійшло його клопотання (ст. 401 КПК). 

Особи, зазначені у ст. 393 КПК, мають право подати до суду 

апеляційної інстанції заперечення на апеляційну скаргу на вирок чи ухвалу 

суду першої інстанції в письмовій формі протягом встановленого судом 

апеляційної інстанції строку (ст. 402 КПК). У запереченні на апеляційну 

скаргу зазначається: 

1) найменування суду апеляційної інстанції; 

2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування), місце проживання 

(перебування) особи, яка подає апеляційну скаргу, а також номер засобу 

зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; 

3) судове рішення, яке оскаржується, і назва суду, який його ухвалив; 

4) номер кримінального провадження в суді апеляційної інстанції, якщо 

він повідомлений судом апеляційної інстанції; 

5) обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог апеляційної скарги; 

6) у разі необхідності - клопотання особи, яка подає заперечення на 

апеляційну скаргу; 

7) перелік матеріалів, які додаються. 

У запереченні на апеляційну скаргу зазначається, чи бажає особа взяти 

участь в апеляційному розгляді. Заперечення на апеляційну скаргу 

підписується особою, яка його подає. Особа, яка подала апеляційну скаргу, 

має право відмовитися від неї, змінити скаргу і доповнити її (ст. 403 КПК). 

Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до 

закінчення апеляційного розгляду. Захисник підозрюваного, обвинуваченого, 

представник потерпілого можуть відмовитися від апеляційної скарги тільки 

за згодою відповідно підозрюваного, обвинуваченого чи 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 у зв’язку з відмовою від 

апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває 

апеляційне провадження. 

До початку апеляційного розгляду особа, яка подала апеляційну скаргу, 

має право змінити та/або доповнити її. У такому разі 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. 

Внесення до апеляційної скарги змін, які тягнуть за собою погіршення 

становища обвинуваченого, за межами строків на апеляційне оскарження не 

допускається. 
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Суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої 

інстанції в межах апеляційної скарги. 

Суд апеляційної інстанції вправі вийти за межі апеляційних вимог, 

якщо цим не погіршується становище обвинуваченого або особи, щодо якої 

вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру. Якщо розгляд апеляційної скарги дає підстави для 

прийняття рішення на користь осіб, в інтересах яких апеляційні скарги не 

надійшли, суд апеляційної інстанції зобов’язаний прийняти таке рішення. 

За клопотанням учасників судового провадження суд апеляційної 

інстанції зобов’язаний повторно дослідити обставини, встановлені під час 

кримінального провадження, за умови, що вони досліджені судом першої 

інстанції не повністю або з порушеннями, та може дослідити докази, які не 

досліджувалися судом першої інстанції, виключно якщо про дослідження 

таких доказів учасники судового провадження заявляли клопотання під час 

розгляду в суді першої інстанції або якщо вони стали відомі після ухвалення 

судового рішення, що оскаржується. 

Суд апеляційної інстанції не має права розглядати обвинувачення, що 

не було висунуте в суді першої інстанції (ст. 404 КПК). 

Апеляційний розгляд здійснюється згідно з правилами судового 

розгляду в суді першої інстанції з урахуванням особливостей, передбачених 

главою 31 КПК. 

Після виконання дій, передбачених ст.ст. 342-345 КПК, і вирішення 

клопотань суддя-доповідач у необхідному обсязі доповідає зміст 

оскарженого судового рішення, доводи учасників судового провадження, 

викладені в апеляційних скаргах та запереченнях, і з’ясовує, чи підтримують 

свої апеляційні скарги особи, які їх подали. 

Для висловлення доводів, а також у судових дебатах першій надається 

слово особі, яка подала апеляційну скаргу. 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 не 

перешкоджає проведенню розгляду, якщо такі особи були належним чином 

повідомлені про дату, час і місце апеляційного 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 вимогами КПК або рішенням суду апеляційної інстанції є 

обов’язковою, апеляційний розгляд відкладається. 

Перед виходом суду до нарадчої кімнати для ухвалення судового 

рішення щодо законності та обґрунтованості вироку суду першої інстанції 

обвинуваченому, який брав участь в апеляційному розгляді, надається 

останнє слово (ст. 405 КПК).  

Суд апеляційної інстанції має право ухвалити судове рішення за 

результатами письмового провадження, якщо всі учасники судового 
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провадження заявили клопотання про здійснення провадження за їх 

відсутності. 

Якщо під час письмового провадження суд апеляційної інстанції дійде 

висновку, що необхідно провести апеляційний розгляд, він призначає такий 

розгляд. 

Якщо проводилося письмове апеляційне провадження, копія судового 

рішення апеляційної інстанції надсилається учасникам судового 

провадження протягом трьох днів з дня його підписання. 

Залежно від предмета апеляційного оскарження суд апеляційної 

інстанції має право прийняти одне із рішень, передбачених ст. 470 КПК. Так, 

за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок або ухвалу суду 

першої інстанції суд апеляційної інстанції має право: 

1) залишити вирок або ухвалу без змін; 

2) змінити вирок або ухвалу; 

3) скасувати вирок повністю чи частково та ухвалити новий вирок; 

4) скасувати ухвалу повністю чи частково та ухвалити нову ухвалу; 

5) скасувати вирок або ухвалу і закрити кримінальне провадження; 

6) скасувати вирок або ухвалу і призначити новий розгляд у суді 

першої інстанції. 

За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок суду на 

підставі угоди суд апеляційної інстанції, крім рішень, передбачених п.п. 1-5 

ч. 1 цієї статті, має право скасувати вирок і направити кримінальне 

провадження: 

1) до суду першої інстанції для проведення судового провадження у 

загальному порядку, якщо угода була укладена під час судового 

провадження; 

2) до органу досудового розслідування для здійснення досудового 

розслідування в загальному порядку, якщо угода була укладена під час 

досудового розслідування. 

За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого 

судді суд апеляційної інстанції має право: 

1) залишити ухвалу без змін; 

2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу. 

Якщо при прийнятті одного з вищевказаних рішень виникає загроза 

погіршення становища обвинуваченого, суд апеляційної інстанції вправі 

прийняти таке рішення лише за умови, що з цих підстав апеляційну скаргу 

подали прокурор, потерпілий чи його представник.  

Адвокат-захисник повинен чітко знати повноваження апеляційного 

суду, підстави їх прийняття, адже від цього залежить результат розгляду 

апеляційної скарги.  

У передбачених законом випадках суд апеляційної інстанції може 

змінити вирок або ухвалу суду. Відповідно до ст. 408 КПК суд апеляційної 

інстанції змінює вирок у разі: 
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1) пом’якшення призначеного покарання, якщо визнає, що покарання за 

своєю суворістю не відповідає тяжкості кримінального правопорушення та 

особі обвинуваченого; 

2) зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення і 

застосування статті (частини статті) закону України про кримінальну 

відповідальність про менш тяжке кримінальне правопорушення; 

3) зменшення сум, які підлягають стягненню, або збільшення цих сум, 

якщо таке збільшення не впливає на обсяг обвинувачення і правову 

кваліфікацію кримінального правопорушення; 

4) в інших випадках, якщо зміна вироку не погіршує становища 

обвинуваченого. 

Суд апеляційної інстанції змінює ухвалу суду про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру у разі: 

1) зміни правової кваліфікації діяння, передбаченого законом України 

про кримінальну відповідальність, і застосування статті (частини статті) 

закону України про кримінальну відповідальність, яка передбачає 

відповідальність за менш тяжке діяння; 

2) пом’якшення виду примусових заходів медичного або виховного 

характеру. 

Вирок або ухвала змінюються або скасовуються з підстав, вказаних у 

ст. 409 КПК. Такими підставами є: 1) неповнота судового розгляду; 2) 

невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним 

обставинам кримінального провадження; 3) істотне порушення вимог 

кримінального процесуального закону; 4) неправильне застосування закону 

України про кримінальну відповідальність. 

Підставою для скасування або зміни вироку суду першої інстанції може 

бути також невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального 

правопорушення та особі обвинуваченого. 

Суд апеляційної інстанції не вправі скасувати виправдувальний вирок 

лише з мотивів істотного порушення прав обвинуваченого. Суд апеляційної 

інстанції не вправі скасувати ухвалу про незастосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру лише з мотивів істотного порушення 

прав особи, стосовно якої вирішувалося питання про застосування таких 

заходів. 

Указані у ст. 409 КПК підстави для скасування або зміни судового 

рішення мають назву «апеляційні підстави». Їх перелік у законі є вичерпним.  

Неповнота судового розгляду (ст. 410 КПК). Неповним визнається 

судовий розгляд, під час якого залишилися недослідженими обставини, 

з’ясування яких може мати істотне значення для ухвалення законного, 

обґрунтованого та справедливого судового рішення, зокрема, у разі якщо: 

1) судом були відхилені клопотання учасників судового провадження 

про допит певних осіб, дослідження доказів або вчинення інших 

процесуальних дій для підтвердження чи спростування обставин, з’ясування 

яких може мати істотне значення для ухвалення законного, обґрунтованого 

та справедливого судового рішення; 
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2) необхідність дослідження тієї чи іншої підстави випливає з нових 

даних, встановлених при розгляді справи в суді апеляційної інстанції. 

Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним 

обставинам кримінального провадження (ст. 411 КПК) має місце, якщо: 

1) висновки суду не підтверджуються доказами, дослідженими під час 

судового розгляду; 

2) суд не взяв до уваги докази, які могли істотно вплинути на його 

висновки; 

3) за наявності суперечливих доказів, які мають істотне значення для 

висновків суду, у судовому рішенні не зазначено, чому суд взяв до уваги одні 

докази і відкинув інші; 

4) висновки суду, викладені у судовому рішенні, містять істотні 

суперечності. 

Вирок та ухвала підлягають скасуванню чи зміні із зазначених підстав 

лише тоді, коли невідповідність висновків суду фактичним обставинам 

кримінального провадження вплинула чи 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 

чи виховного характеру. 

Істотними порушеннями вимог кримінального процесуального 

закону (ст. 412 КПК) є такі порушення вимог КПК, які перешкодили чи 

могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення. 

Судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, якщо: 

1) за наявності підстав для закриття судом провадження в кримінальній 

справі його не було закрито; 

2) судове рішення ухвалено незаконним складом суду; 

3) судове провадження здійснено за відсутності обвинуваченого, крім 

випадків, передбачених ч. 3 ст. 323 чи ст. 381 КПК, або прокурора, крім 

випадків, коли його участь не є обов’язковою; 

4) судове провадження здійснено за відсутності захисника, якщо його 

участь є обов’язковою; 

5) судове провадження здійснено за відсутності потерпілого, належним 

чином не повідомленого про дату, час і місце судового засідання; 

6) порушено правила підсудності; 

7) у матеріалах провадження відсутній журнал судового засідання або 

технічний носій інформації, на якому зафіксовано судове провадження в суді 

першої інстанції. 

Неправильним застосуванням закону України про кримінальну 

відповідальність, що тягне за собою скасування або зміну судового 

рішення (ст. 413 КПК), є: 1) незастосування судом закону, який підлягає 

застосуванню; 2) застосування закону, який не підлягає застосуванню; 3) 

неправильне тлумачення закону, яке суперечить його точному змісту; 4) 

призначення більш суворого покарання, ніж передбачено відповідною 

статтею (частиною статті) закону України про кримінальну відповідальність. 
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 175 

Невідповідним ступеню тяжкості кримінального правопорушення 

та особі обвинуваченого визнається таке покарання, яке хоч і не виходить за 

межі, встановлені відповідною статтею (частиною статті) закону України про 

кримінальну відповідальність, але за своїм видом чи розміром є явно 

несправедливим через м’якість або через суворість (ст. 414 КПК). 

Суд апеляційної інстанції скасовує вирок суду першої інстанції і 

ухвалює свій вирок у разі: 

1) необхідності застосування закону про більш тяжке кримінальне 

правопорушення чи збільшення обсягу обвинувачення; 

2) необхідності застосування більш суворого покарання; 

3) скасування необґрунтованого виправдувального вироку суду першої 

інстанції; 

4) неправильного звільнення обвинуваченого від відбування покарання. 

Вирок суду апеляційної інстанції повинен відповідати загальним 

вимогам до вироків. Крім того, 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 (ч. 1, 2 ст. 420 КПК). 

Суд апеляційної інстанції скасовує ухвалу про застосування 

примусових заходів медичного чи виховного характеру і постановляє 

свою ухвалу у разі: 

1) необхідності правової кваліфікації діяння, передбаченого законом 

України про кримінальну відповідальність, як більш тяжкого; 

2) застосування більш суворого виду примусових заходів медичного чи 

виховного характеру; 

3) скасування необґрунтованої ухвали суду про відмову в застосуванні 

примусових заходів медичного чи виховного характеру та закриття 

кримінального провадження щодо неосудного або неповнолітнього з тих 

мотивів, що вони не вчинили діяння, передбаченого законом України про 

кримінальну відповідальність (ч. 3 ст. 420 КПК). 

Скасувати обвинувальний вирок чи ухвалу і закрити кримінальне 

провадження суд апеляційної інстанції може за наявності обставин, 

передбачених ст. 284 КПК (ст. 417 КПК). Перелік цих обставин є вичерпним і 

розширювальному тлумаченню не підлягає.  

Суд апеляційної інстанції скасовує вирок чи ухвалу суду і призначає 

новий розгляд у суді першої інстанції (ст. 415 КПК), 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 було 

заявлено відвід на підставі обставин, які очевидно викликали сумнів у 

неупередженості судді, і заяву про його відвід визнано судом апеляційної 

інстанції обґрунтованою; 

3) судове рішення ухвалено чи підписано не тим складом суду, який 

здійснював судовий розгляд. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n3410
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Призначаючи новий розгляд у суді першої інстанції, суд апеляційної 

інстанції не має права вирішувати наперед питання про доведеність чи 

недоведеність обвинувачення, достовірність або недостовірність доказів, 

переваги одних доказів над іншими, застосування судом першої інстанції 

того чи іншого закону України про кримінальну відповідальність та 

покарання. Висновки і мотиви, з яких скасовані судові рішення, є 

обов’язковими для суду першої інстанції при новому розгляді. 

За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого 

судді суд апеляційної інстанції має право: 1) залишити ухвалу без змін; 2) 

скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.  

Апеляційна інстанція скасовує ухвалу слідчого судді у разі, коли 

встановить її незаконність або необґрунтованість у межах поданої 

апеляційної скарги. У такому випадку суд апеляційної інстанції зобов’язаний 

постановити нову ухвалу з питань, які вирішувалися у скасованій ним ухвалі 

слідчого судді. Оскільки більшість рішень слідчого судді, які підлягають 

апеляційному оскарженню відповідно до ст. 309 КПК, є альтернативними, то 

суд апеляційної інстанції повинен обрати певний відповідний варіант 

рішення у кожній конкретній ситуації: наприклад, відмовити в продовженні 

строку тримання під вартою замість його продовження, арештувати майно 

замість відмови в арешті майна тощо.  

Зміст ухвали суду апеляційної інстанції визначений у ст. 419 КПК. У 

випадку коли апеляційна скарга залишається без задоволення, в ухвалі також 

зазначаються підстави, з яких скарга визнається необґрунтованою. Якщо 

судове рішення скасовується або змінюється, в ухвалі вказується, які норми 

закону порушені, сутність цих порушень або необґрунтованість вироку чи 

ухвали. Ухвала або вироку суду апеляційної інстанції набирають законної 

сили з моменту їх проголошення і стають обов’язковими для осіб, які беруть 

участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та 

юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, їх службових осіб і підлягають виконанню на всій території 

України.  

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Подання апеляційної скарги на вирок або ухвалу суду зупиняє 

набрання ними законної сили та їх виконання, крім випадків, встановлених 

КПК.  

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання 

нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених 

КПК.  

Обвинувачений підлягає обов’язковому виклику в судове засідання для 

участі в апеляційному розгляді, якщо в апеляційній скарзі порушується 

питання про погіршення його становища або якщо суд визнає обов’язковою 

його участь, а обвинувачений, який утримується під вартою, - також у разі, 

якщо про це надійшло його клопотання (ст. 401 КПК). 
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Особи, зазначені у ст. 393 КПК, мають право подати до суду 

апеляційної інстанції заперечення на апеляційну скаргу на вирок чи ухвалу 

суду першої інстанції в письмовій формі протягом встановленого судом 

апеляційної інстанції строку. 

Апеляційний розгляд здійснюється згідно з правилами судового 

розгляду в суді першої інстанції з урахуванням особливостей, передбачених 

главою 31 КПК. 

Для висловлення доводів, а також у судових дебатах першій надається 

слово особі, яка подала апеляційну скаргу. Якщо апеляційні скарги подали 

обидві сторони кримінального провадження, першим висловлює доводи 

обвинувачений. Після цього слово надається іншим учасникам судового 

провадження. 

 

3. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК І СТРОКИ КАСАЦІЙНОГО 

ОСКАРЖЕННЯ. ФОРМА ТА ЗМІСТ КАСАЦІЙНОЇ СКАРГИ, 

ПОРЯДОК ЇЇ СКЛАДАННЯ 

 

При здійсненні правосуддя важливого значення набуває забезпечення 

права на оскарження вироку чи іншого судового рішення у судових 

інстанціях вищого рівня. Такою є, зокрема, касаційна інстанція, головним 

призначенням якої є виправлення помилок, допущених при здійсненні 

кримінального провадження судами першої й апеляційної інстанцій.  

Провадження в суді касаційної інстанції являє собою вид судового 

провадження, сутність якого полягає у перегляді (перевірці) за касаційною 

скаргою учасників кримінального провадження судових рішень суду першої 

інстанції після їх перегляду судом апеляційної інстанції та рішень судів 

апеляційної інстанції, постановлених ними за результатами розгляду 

апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції. Однак, на відміну від 

кримінального провадження у суді першої та апеляційної інстанцій, суд 

касаційної інстанції при дослідженні питання щодо правильності 

застосування судами норм матеріального чи процесуального права та наданої 

ними правової оцінки обмежений у встановленні фактичних обставин справи, 

оскільки не наділений правом досліджувати докази, встановлювати та 

визнавати доведеними обставини, що не були досліджені, встановлені в 

оскарженому судовому рішенні, вирішувати питання про достовірність того 

чи іншого доказу.  

Відповідно до ст. 424 КПК у касаційному порядку можуть бути 

оскаржені вироки та ухвали про застосування або відмову у застосуванні 

примусових заходів медичного чи виховного характеру суду першої інстанції 

після їх перегляду в апеляційному порядку, а також судові рішення суду 

апеляційної інстанції, постановлені щодо зазначених судових рішень суду 

першої інстанції. 

Ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному 

порядку, а також ухвали суду апеляційної інстанції можуть бути оскаржені в 

касаційному порядку, якщо вони перешкоджають подальшому 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n3257
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кримінальному провадженню, крім 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 апеляційної інстанції за 

результатами розгляду апеляційної скарги на такий вирок можуть бути 

оскаржені в касаційному порядку: 

1) засудженим, його захисником, законним представником виключно з 

підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене 

сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди засудженого на призначення 

покарання; невиконання судом вимог, встановлених ч.ч. 4-7 ст. 474 КПК, у 

тому числі нероз’яснення засудженому наслідків укладення угоди; 

2) потерпілим, його представником, законним представником 

виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж 

узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди потерпілого на 

призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених ч. 6 чи 7 ст. 

474 КПК; нероз’яснення потерпілому наслідків укладення угоди; 

3) 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 угода не може бути укладена. 

Ухвала слідчого судді після її перегляду в апеляційному порядку, а 

також ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду 

апеляційної скарги на таку ухвалу оскарженню в касаційному порядку не 

підлягають. 

Перелік суб’єктів права касаційного оскарження, тобто осіб, наділених 

правом подати касаційну скаргу, та межі такого оскарження відповідно до 

процесуального статусу встановлено ст. 425 КПК. Цей перелік є вичерпним і 

поширювальному тлумаченню не підлягає. До таких осіб належать: 

1) засуджений, його законний представник чи захисник - у частині, що 

стосується інтересів засудженого; 

2) виправданий, його законний представник чи захисник - у частині 

мотивів і підстав виправдання; 

3) підозрюваний, обвинувачений, його законний представник чи 

захисник; 

4) законний представник, захисник неповнолітнього чи сам 

неповнолітній, щодо якого вирішувалося питання про застосування 

примусових заходів виховного характеру, - в частині, що стосується інтересів 

неповнолітнього; 

5) законний представник чи захисник особи, щодо якої вирішувалося 

питання про застосування примусових заходів медичного характеру; 

6) прокурор; 

7) потерпілий або його законний представник чи представник - у 

частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених 

ними в суді першої інстанції; 
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8) цивільний позивач, його представник або законний представник - у 

частині, що стосується вирішення цивільного позову; 

9) цивільний відповідач або його представник - у частині, що 

стосується вирішення цивільного позову; 

10) представник юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, - у частині, що стосується інтересів юридичної особи. 

Особам, які мають право подати касаційну скаргу, надається 

можливість ознайомитися в суді з матеріалами кримінального провадження 

для вирішення питання про подання касаційної скарги. 

За правилами, встановленими ст. 426 КПК, касаційна скарга подається 

безпосередньо до суду касаційної інстанції. Касаційна скарга на судові 

рішення може бути подана протягом трьох місяців з дня проголошення 

судового рішення судом апеляційної інстанції, а засудженим, який 

тримається 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. 

Форма та зміст касаційної скарги визначені в ст. 427 КПК. Зокрема, 

касаційна скарга подається в письмовій формі. У касаційній скарзі 

зазначаються: 

1) найменування суду касаційної інстанції; 

2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування), поштова адреса особи, 

яка подає касаційну скаргу, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної 

пошти, якщо такі є; 

3) судове рішення, що оскаржується; 

4) обґрунтування вимог особи, яка подала касаційну скаргу, із 

зазначенням того, у чому полягає незаконність чи необґрунтованість 

судового рішення; 

5) вимоги особи, яка подає касаційну скаргу, до суду касаційної 

інстанції; 

6) перелік матеріалів, які додаються. 

Якщо особа не бажає брати участі у касаційному розгляді, вона 

зазначає це в касаційній скарзі. 

Касаційна скарга підписується особою, яка її подає. Якщо касаційну 

скаргу подає захисник, представник потерпілого, до неї додаються оформлені 

належним чином 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. 

Підготовку і складання касаційної скарги адвокат здійснює в такому 

самому порядку, що й складання апеляційної скарги, тобто вивчає матеріали, 

проводить бесіду з клієнтом, за необхідності вишукує додаткові докази. 



 180 

Критика оскаржуваного рішення має бути всебічно аргументованою, з 

урахуванням того, що вирок перевіряється в обсязі, в якому він оскаржений. 

Коло документів, які повинен вивчити адвокат, готуючи касаційну скаргу, 

ширше, ніж при підготовці апеляції, адже цього разу предметом оскарження 

є не тільки вирок, а й ухвала апеляційного суду.  

У роботі над касаційною скаргою немає певних універсальних зразків. 

Схему побудови скарги визначає процесуальний матеріал, який у різних 

справах є різноманітним. Проте судді вже звикли до певної форми 

процесуальних документів, а також до їх зовнішнього оформлення. Тому 

дотримання цих «канонів», як правило, полегшує для судді вивчення скарги. 

Готуючись до подання касаційної скарги, адвокат насамперед аналізує і 

вивчає судове рішення, яке оскаржується, зіставляє його з нормами 

матеріального і процесуального права, роз’ясненнями Верховного Суду 

України з метою виявлення невідповідностей закону та цим роз’ясненням. 

Передусім необхідно вивчити вирок суду. Якщо адвокат брав участь у 

судовому засіданні, йому легше зорієнтуватись, в чому полягає 

необґрунтованість і незаконність ухваленого вироку. У касаційній скарзі 

адвокат здійснює певний аналіз як вироку, так і ухвали апеляційного суду. Якщо у 

справі допущено кілька порушень, вони викладаються окремо у певній, визначеній 

захисником послідовності, при цьому у скарзі мають бути відображені всі захисні 

лінії, розкриті всі помилки, допущені судом і досудовим розслідуванням.  

Як і на інших стадіях процесу, головним завданням адвоката на цьому 

етапі є робота з доказами. Саме у доказах або їх критиці адвокат вишукує 

додаткові захисні ресурси, які можуть допомогти клієнту. Глибоке знання 

наявних доказів дає захисникові можливість усвідомити реальну ситуацію і 

відповідно коригувати правову позицію та прогнозувати майбутнє рішення 

суду. При цьому не слід намагатися вгадати, що зробить суд, адже, 

вирішуючи для себе замість суду, що на «таке рішення суд не піде», або, що 

судова практика не допускає того чи того висновку, адвокат обмежує себе у 

вимогах. Зважати на судову практику потрібно, проте якщо в адвоката є 

аргументи, які ставлять її під сумнів, то їх слід подати на розсуд суду і не 

боятись, що суд запідозрить адвоката у некомпетентності. 

Найголовніше - це професійний аналіз доказів у справі та ті висновки, 

які можуть підвести суд до усвідомлення, що у справі допущено помилку, 

яку необхідно виправити, що відповідно до процесуального закону дає 

підстави для скасування вироку.  

Методика складання касаційної скарги повинна насамперед 

враховувати вимоги КПК щодо її форми та змісту (ст. 427).  

Складаючи касаційну скаргу, адвокат здебільшого формує її за 

усталеною практикою: вона містить вступну частину, де викладається суть 

вироку, з яким не згоден захисник, тобто резолютивну частину вироку, а 

також у скороченому вигляді описову частину, в якій вказується фабула 

справи. У скарзі, хоч цього і не вимагається, доцільно коротко викласти суть 

справи, щоб особа, яка починає вивчати справу, одразу мала і певне уявлення 

про правову проблему, яка виникла.  



 181 

Допустимим є виклад тільки тієї частини вироку, з якою адвокат не 

згоден. Якщо порушується питання про послаблення покарання і не 

оспорюється кваліфікація вчиненого, то описову частину вироку викладають 

у кількох фразах. Якщо ж оспорюється об’єктивна сторона складу злочину, 

описову частину доцільно викласти більш повно. 

Потім іде виклад основної частини скарги - критика вироку 

(мотивувальна частина). Якщо у справі, на думку адвоката, допущено кілька 

порушень, то кожне з них викладається окремо. Скарга має бути 

максимально лаконічною та містити посилання на конкретні матеріали 

справи. Ключові для справи показання свідків можна викласти дослівно, що 

забезпечить наочність і полегшить сприйняття вимог, які висуваються у 

скарзі. В основі скарги доцільно викласти скрупульозний аналіз навіть 

найменших деталей справи, де іноді тільки одне, нібито не побачене судом 

слово, може бути подано рельєфно, відкриваючи зовсім новий, нерідко 

несподіваний поворот у всій справі.  

Обсяг скарги залежить від кількості фактичних обставин, а також 

тверджень суду, які оспорюють ся касатором. І тут існує певна проблема. 

Коротка скарга має більше шансів бути сприйнятою суддею, який вивчає 

справу. Проте в ній важко навести переконливі аргументи у повному обсязі і 

зробити всебічний аналіз. 

Судді ж, які перевіряють скаргу, іноді прямо визнають, що до великих 

за обсягом скарг у них «не лежить душа». Мовляв, адвокати повинні 

навчитися писати лаконічно. Однак якщо у справі допущено помилки 

юридичного і фактичного характеру, обійтися без глибокого аналізу та 

викладу у скарзі цих обставин неможливо. За таких умов скарга не буде 

короткою.  

Окремі адвокати практикують написання коротких скарг, у яких 

викладено й обґрунтовано найпринциповіші та найважливіші порушення, 

яких, на думку адвоката, припустився суд, а потім подає розгорнуті та 

глибоко обґрунтовані доповнення до касаційної скарги. Такий досвід 

заслуговує на увагу. Оскаржуючи висновки суду, які містяться у вироку, 

адвокат вступає у спір, і цей спір має бути конкретним. Складаючи скарги, 

адвокат виходить із загальних вказівок закону про підстави для скасування 

або зміни вироку.  

Міцним підґрунтям для розв’язання численних питань методичного 

характеру в суді касаційної інстанції володіє тільки той адвокат, який 

з’ясував для себе правову суть організації і діяльності суду з перегляду справ 

у касаційному порядку.  

Адвокат має усвідомлювати відмінність між функціями судів першої 

інстанції та апеляційного суду, з одного боку, і судом касаційної інстанції - з 

другого. Об’єктом перегляду справи у касаційному порядку є законність і 

обґрунтованість ухваленого вироку, тобто повнота встановленого 

фактичного складу, переконливість зібраних доказів, правильність обрання, 

тлумачення і застосування відповідної норми права.  
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Суд касаційної інстанції не з’ясовує фактичних обставин. Тому адвокат 

будує свої висновки на наявних у справі доказах. Якщо нові матеріали мають 

істотний характер, то вони є лише підставою для твердження про неповноту 

дослідження суттєвих матеріалів справи.  

У скарзі адвокат може використати аргументи, які наводив у захисній 

промові, проте слід пам’ятати, що стиль викладу цих доводів може, а іноді й 

має бути іншим.  

Доводи, якими оперує адвокат, стосуються як фактичних, так і 

юридичних питань. Перші належать до проблем неповноти досудового і 

судового слідства, недостатності доказів, другі пов’язані з процесуальними 

порушеннями і неправильним застосуванням закону.  

Крім підстав, передбачених ст. 438 КПК, в аналізі справи слід 

враховувати і практику Європейського суду з прав людини.  

При підготовці та складанні касаційної скарги адвокат повинен 

враховувати повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду 

касаційної скарги. Так, суд касаційної інстанції за наслідками розгляду такої 

скарги має право постановити одне із передбачених ст. 436 КПК рішень, а 

саме: 

1) залишити судове рішення без зміни, а касаційну скаргу - без 

задоволення; 

2) скасувати судове рішення і призначити новий розгляд у суді першої 

чи апеляційної інстанції; 

3) скасувати судове рішення і закрити кримінальне провадження; 

4) змінити судове рішення. 

Прийняття одного з вищевказаних рішень залежить від того, чи були 

встановлені порушення закону, допущені судом першої чи апеляційної 

інстанції при ухваленні (постановленні) судового рішення, і який саме 

характер вони мають. Слід наголосити, що постановлення судом касаційної 

інстанції одного з цих рішень автоматично виключає можливість ухвалення 

іншого.  

Важливою гарантією свободи оскарження судових рішень є те, що 

особа, яка подала касаційну скаргу, має право із дотриманням 

процесуального порядку та в передбачений на оскарження строк відмовитись 

від неї, змінити чи доповнити її. Така відмова, зміна і доповнення касаційної 

скарги здійснюється згідно з положеннями ст. 403 КПК. 

Слід наголосити, що захисник засудженого, виправданого чи 

представник потерпілого має право відмовитися від касаційної скарги тільки 

за згодою засудженого, виправданого чи потерпілого. Тому в разі вчинення 

цих дій суд зобов’язаний переконатися, що згода засудженого, виправданого 

та потерпілого є вільною і відповідає його внутрішній волі (наприклад, згода 

не надана під впливом обману, насильства чи помилки), встановити, що 

особа усвідомлює правові наслідки власних дій та дій захисника 

(представника). Про внесення змін і доповнень у касаційну скаргу повинні 

повідомлятися всі зацікавлені суб’єкти, які беруть участь у касаційному 

розгляді. За наявності їх клопотань суд касаційної інстанції зобов’язаний 
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надати час, необхідний для ознайомлення чи вивчення зміненої касаційної 

скарги при необхідності для подання заперечень на неї.  

Відмова від касаційної скарги допускається до закінчення касаційного 

розгляду, зміна чи доповнення касаційної скарги може мати місце лише до 

початку касаційного розгляду. При відмові особи від касаційної скарги 

касаційне провадження закривається лише за наявності таких умов: 1) якщо 

судові рішення не були оскаржені іншими особами або 2) якщо немає 

заперечень інших осіб, які подавали касаційну скаргу, проти закриття 

провадження у зв’язку з відмовою від касаційної скарги.  

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

За правилами, встановленими ст. 426 КПК, касаційна скарга подається 

безпосередньо до суду касаційної інстанції. Касаційна скарга на судові 

рішення може бути подана протягом трьох місяців з дня проголошення 

судового рішення судом апеляційної інстанції, а засудженим, який 

тримається під вартою, - в той самий строк з дня вручення йому копії 

судового рішення. 

Підготовку і складання касаційної скарги адвокат здійснює в такому 

самому порядку, що й складання апеляційної скарги, тобто вивчає матеріали, 

проводить бесіду з клієнтом, за необхідності вишукує додаткові докази. 

Критика оскаржуваного рішення має бути всебічно аргументованою, з 

урахуванням того, що вирок перевіряється в обсязі, в якому він оскаржений. 

Коло документів, які повинен вивчити адвокат, готуючи касаційну скаргу, 

ширше, ніж при підготовці апеляції, адже цього разу предметом оскарження 

є не тільки вирок, а й ухвала апеляційного суду.  

При підготовці та складанні касаційної скарги адвокат повинен 

враховувати повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду 

касаційної скарги. 

 

4. ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТА ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СПРАВИ В 

СУДІ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ 

 

Провадження в суді касаційної інстанції умовно можна розділити на 

три етапи: 1) попередній розгляд касаційної скарги, встановлення 

відповідності вимогам законодавства щодо порядку, строку та суб’єктів 

оскарження, 2) підготовка до касаційного розгляду та 3) безпосередньо 

касаційний розгляд.  

У п’ятиденний строк з дня надходження касаційної скарги суд 

касаційної інстанції, відповідно до ст. 428 КПК, без виклику сторін 

кримінального провадження повинен постановити одну із таких ухвал: 1) про 

відкриття касаційного провадження; 2) про залишення касаційної скарги без 

руху або її повернення; 3) про відмову у відкритті касаційного провадження.   

Суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про відмову у відкритті 

касаційного провадження, якщо: 
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1) касаційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає 

оскарженню в касаційному порядку; 

2) з касаційної скарги, наданих до неї судових рішень та інших 

документів вбачається, що підстав для задоволення скарги немає. 

Суд касаційної інстанції вправі відмовити у відкритті касаційного 

провадження з підстави, передбаченої п. 1 ч. 2 цієї статті, 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. 1 цієї статті, якщо оскаржується 

судове рішення, яким згідно з положеннями ст. 437 КПК судом апеляційної 

інстанції було погіршено становище підозрюваного, обвинуваченого, 

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 разом з касаційною скаргою та усіма доданими до неї 

матеріалами невідкладно надсилається особі, яка подала касаційну скаргу. 

Згідно із ст. 429 КПК, суд касаційної інстанції, встановивши, що 

касаційну скаргу подано без додержання вимог, передбачених ст. 427 КПК, 

постановляє ухвалу про залишення касаційної скарги без руху, в якій 

зазначаються недоліки касаційної скарги і встановлюється строк, необхідний 

для їх усунення, що не може перевищувати п’ятнадцяти днів з 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 її подання до суду касаційної інстанції. Протягом 

п’яти днів після усунення недоліків касаційної скарги чи закінчення строку, 

встановленого для усунення недоліків касаційної скарги, суд касаційної 

інстанції вирішує питання про відкриття касаційного провадження. 

Касаційна скарга повертається, якщо: 

1) особа не усунула недоліки касаційної скарги, яку залишено без руху, 

в установлений строк; 

2) її подала особа, яка не має права подавати касаційну скаргу; 

3) вона подана після закінчення строку касаційного оскарження і особа, 

яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або суд 

касаційної інстанції за заявою такої особи не знайшов підстав для його 

поновлення. 

Копія ухвали про повернення касаційної скарги невідкладно 

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 інстанції в порядку, передбаченому КПК, у межах строку на 

касаційне оскарження. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n3526
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n3510
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n3584
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n3510
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При постановленні ухвали про відкриття касаційного провадження 

матеріали кримінального провадження (кримінальну справу) передають 

судді-доповідачу для підготовки до касаційного розгляду. Підготовка до 

розгляду здійснюється без виклику сторін кримінального провадження 

протягом десяти днів після відкриття судом касаційної інстанції касаційного 

провадження. Протягом вказаного строку суддя-доповідач зобов’язаний 

виконати такі дії (ст. 430 КПК): 

1) надсилає копії ухвали про відкриття касаційного провадження 

учасникам судового провадження разом з копіями касаційних скарг, 

інформацією про їхні права та обов’язки і встановлює строк, протягом якого 

можуть бути подані заперечення на касаційну скаргу; 

2) витребовує матеріали кримінального провадження; 

3) вирішує заявлені клопотання; 

4) вирішує питання про зупинення виконання судових рішень, які 

оскаржуються; 

5) вирішує інші питання, необхідні для касаційного розгляду. 

Усі рішення, ухвалені суддею-доповідачем під час підготовки 

провадження до касаційного розгляду, викладаються у формі ухвали. Копії 

ухвали надсилаються учасникам судового провадження. 

Після проведення підготовчих дій та отримання матеріалів 

кримінального провадження суддя-доповідач постановляє ухвалу про 

закінчення підготовки та призначення касаційного розгляду. 

Засуджений підлягає обов’язковому виклику в судове засідання для 

участі в касаційному розгляді, якщо суд визнає обов’язковою його участь, а 

засуджений, що тримається під вартою, - також у випадках, якщо про це 

надійшло його клопотання. 

КПК 2012 р. приділяє серйозну увагу такому змагальному документу, 

як заперечення на касаційну скаргу. Особи, зазначені у ст. 425 КПК, мають 

право подати до суду касаційної інстанції заперечення на касаційну скаргу в 

письмовій формі протягом встановленого судом касаційної інстанції строку. 

Заперечення на касаційну скаргу має містити: 

1) найменування суду касаційної інстанції; 

2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування), поштову адресу особи, 

яка подає заперечення на касаційну скаргу, а також номер засобу зв’язку, 

адресу електронної пошти, якщо такі є; 

3) вказівку на судове рішення, яке оскаржується; 

4) номер кримінального провадження в суді касаційної інстанції, якщо 

він повідомлений судом касаційної інстанції; 

5) обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог касаційної скарги; 

6) у разі необхідності - клопотання особи, яка подає заперечення на 

касаційну скаргу; 

7) перелік матеріалів, які додаються. 

У запереченні на касаційну скаргу зазначається, чи бажає особа взяти 

участь у касаційному розгляді. Заперечення на касаційну скаргу підписується 

особою, яка його подає (ст. 431 КПК). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n3494
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Згідно із ст. 433 КПК суд касаційної інстанції перевіряє правильність 

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 

достовірність того чи іншого доказу. 

Суд касаційної інстанції переглядає судові рішення судів першої та 

апеляційної інстанцій у межах касаційної скарги. Суд касаційної інстанції 

вправі вийти за межі касаційних вимог, якщо цим не погіршується становище 

засудженого, виправданого чи особи, стосовно якої вирішувалося питання 

про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру. 

Якщо задоволення скарги дає підстави для прийняття рішення на користь 

інших засуджених, від яких не надійшли скарги, суд касаційної інстанції 

зобов’язаний прийняти таке рішення. 

Касаційне провадження відбувається згідно з правилами розгляду в 

суді апеляційної інстанції з урахуванням особливостей, притаманних 

касаційному перегляду (ст. 434 КПК).  

Після виконання дій, передбачених 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. Це потрібно робити в обсязі, що має забезпечити 

розуміння учасниками судового провадження суті рішень суду першої та 

апеляційної інстанцій в цілому, а також більш детально викласти обставини 

щодо тієї їх частини, яка оскаржується. Суддя-доповідач повідомляє, ким і в 

якому обсязі вони були оскаржені, послідовно і стисло оголошує основні 

доводи, викладені в касаційних скаргах та запереченнях, якщо вони надійшли 

на них від інших учасників судового провадження, і з’ясовує в осіб, які 

подали касаційні скарги, чи підтримують вони їх.  

Слухаючи доповідь про суть вироку та ухвали апеляційного суду, 

захисник робить для себе позначки щодо повноти і правильності посилань на 

ті чи інші обставини, аналізує мотиви вироку суду, а також доводи скарг і 

заперечень. Особливий інтерес для нього становить оцінка доповідачем тих 

порушень норм матеріального або процесуального права, на які посилається 

касатор. Залежно від цього, а також беручи до уваги відповіді доповідача на 

запитання інших членів суду, адвокат вирішує для себе, як побудувати свій 

виступ. Здебільшого інші члени суду не ставлять доповідачеві запитань, 

оскільки основні моменти справи з’ясовуються ними, як правило, не в 

судовому засіданні. 

Існує практика, коли основні питання справи та єдина позиція щодо 

майбутньої ухвали суду виробляються напередодні дня засідання за участю 

не тільки складу суду, а й голови або його заступників. Отже, позиція суду 

вже вироблена до початку засідання і змінити її можуть тільки якісь 

несподіванки під час судового розгляду або з’ясування таких обставин, які 

пройшли повз увагу судді-доповідача.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n2921
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Після з’ясування зазначених питань суддя-доповідач надає слово 

учасникам кримінального провадження для висловлення своїх доводів і 

пояснень з приводу поданої касаційної скарги. Першою висловлює доводи 

особа, яка подала касаційну скаргу. Якщо касаційні скарги подали обидві 

сторони кримінального 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. За необхідності можуть проводитись й інші процесуальні 

дії по з’ясуванню обставин та перевірці їх доказами. Обставини можуть 

з’ясовуватись лише в тій частині рішення, законність і обґрунтованість якої 

оскаржується в касаційній скарзі.  

Як правило, план виступу або основні його положення адвокат 

передбачає заздалегідь. Втім, якщо вимагатимуть обставини, він має бути 

готовий внести у свій виступ відповідні корективи або й узагалі відмовитись 

від підготовленого плану. 

В касаційній інстанції адвокат повинен подати вагомі доводи, які 

обґрунтовують неправильність вироку та ухвали апеляційного суду. Отже, 

безпосередня мета адвоката у суді касаційної інстанції полягає в критиці тих 

мотивів, якими керувався суд при ухваленні вироку, у доведенні його 

незаконності або необґрунтованості. 

Адвокату слід пам’ятати, що викладення доводів необхідно 

здійснювати максимально стисло і конкретно, оскільки критичні доводи 

захисту відомі суддям із змісту касаційної скарги, про них повідомив і 

доповідач. Тому не слід будувати пояснення як механічне повторення цих 

доводів. Оскільки судді вже знають про них, потрібно говорити так, щоб 

критика прозвучала по-новому, щоб судді сприйняли аргументи оратора як 

продовження і розвиток викладених у касаційній скарзі міркувань, як 

висвітлення обставин справи під іншим кутом зору. Якщо адвокат цього не 

доб’ється, його пояснення не досягнуть мети, не доповнять доводів скарги, 

не підкріплять їх значущості. Більше того, монотонне, механічне повторення 

вже відомих положень може тільки послабити вплив касаційних аргументів 

на суддів. 

У процесі пояснення треба стежити за реакцією суддів, помічати їхній 

інтерес до одних доводів та його відсутність щодо інших. Подекуди доцільно 

повернутися до вже висловленої думки, зміст якої не був достатньо 

переконливим, і постаратись викласти цей аргумент під певним 

несподіваним кутом. Це може повернути увагу суддів, якщо вона втрачена.  

Необхідно бути готовим до того, що під час виступу судді можуть 

ставити запитання, що ускладнює завдання адвоката. Якщо запитання 

прозвучало, не слід ухилятися від відповіді на нього, посилаючись на те, що 

про це буде сказано пізніше. Слід відповісти одразу, пославшись на 

матеріали справи та навівши правове обґрунтування. 
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За наявності ще й касаційної скарги прокурора, з яким адвокат не 

погоджується, він повинен дати критичні зауваження і щодо цієї скарги. Слід 

пам’ятати, що адвокат не виступає двічі. Тому, представляючи інтереси свого 

довірителя, він має аргументувати суду і непереконливість доводів 

прокурора в тій частині, яка суперечить інтересам його клієнта. 

Виступаючи з поясненнями, адвокат повинен посилатися на відповідні 

норми закону, які були порушені судом. Таке посилання посилює 

переконливість доводів касатора та полегшує перевірку правильності його 

аргументації.  

Треба вказати на всі виявлені порушення, а не лише на ті, що є 

підставою для скасування рішення. Це дасть змогу касаційній інстанції 

оцінити не тільки законність вироку, а й умови, в яких його було винесено. 

Неприбуття сторін або інших учасників кримінального провадження не 

перешкоджає проведенню розгляду, якщо такі особи були належним чином 

повідомлені про дату, час і місце касаційного 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 вимогами КПК або рішенням суду касаційної інстанції є 

обов’язковою, касаційний розгляд відкладається. 

Після висловлення доводів та перевірки їх доказами суддя-доповідач 

з’ясовує в учасників судового провадження, чи бажають вони доповнити 

касаційний розгляд і чим саме. У разі заявлення клопотань про доповнення 

судового розгляду вони повинні бути розглянуті. За відсутності клопотань 

або після вирішення клопотань, якщо вони були подані, суд постановляє 

ухвалу про закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами і 

переходить до судових дебатів.  

Судові дебати в касаційному розгляді проводяться за правилами ст. 364 

КПК у такому порядку: першій надається слово особі, яка подала касаційну 

скаргу; якщо касаційні скарги подали обидві сторони кримінального 

провадження, першим висловлює доводи засуджений (виправданий). 

Прокурор може першим отримати слово для виступу тільки за умови, що він 

був суб’єктом подання касаційної скарги, в інших випадках прокурор 

виступає останнім. Після цього слово надається іншим учасникам судового 

провадження.  

Перед виходом суду до нарадчої кімнати для ухвалення судового 

рішення щодо законності та обґрунтованості рішення суду першої та/чи 

апеляційної інстанції засудженому (виправданому), який брав участь у 

касаційному розгляді, надається останнє слово. Після закінчення касаційного 

розгляду колегія суддів виходить до нарадчої кімнати для ухвалення 

судового рішення. 

Слід зазначити, що суд касаційної інстанції також має право на 

ухвалення судового рішення за результатами письмового провадження за 

умови, що всі учасники судового розгляду заявили клопотання про 

здійснення провадження за їх відсутності Якщо проводилося письмове 

касаційне провадження, копія судового рішення суду касаційної інстанції 
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надсилається учасникам судового провадження протягом трьох днів з дня 

після його підписання (ст. 435 КПК). 

Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має 

право: 

1) залишити судове рішення без зміни, а касаційну скаргу - без 

задоволення; 

2) скасувати судове рішення і призначити новий розгляд у суді першої 

чи апеляційної інстанції; 

3) скасувати судове рішення і закрити кримінальне провадження; 

4) змінити судове рішення (ст. 436 КПК). 

При цьому, відповідно до ст. 437 КПК, суд касаційної інстанції не має 

права застосувати закон про більш тяжке кримінальне правопорушення чи 

суворіше покарання. 

Обвинувальний вирок, ухвалений судом першої чи апеляційної 

інстанції, ухвалу суду апеляційної інстанції щодо вироку суду першої 

інстанції може бути скасовано у зв’язку з необхідністю застосувати закон про 

більш тяжке кримінальне правопорушення чи суворіше покарання або в 

інший спосіб погіршити становище засудженого лише у разі, якщо з цих 

підстав касаційну скаргу подав прокурор, потерпілий чи його представник. 

Виправдувальний вирок, ухвалений судом першої чи апеляційної 

інстанції, ухвалу суду апеляційної інстанції щодо вироку суду першої 

інстанції може бути скасовано не інакше як на підставі касаційної скарги 

прокурора, потерпілого чи його представника, а також на підставі касаційної 

скарги виправданого з мотивів його виправдання. 

Виступом у суді касаційної інстанції завершується робота адвоката на 

цій стаді процесу. Проте боротьба за захист прав і законних інтересів 

підзахисного триває. Тепер вирок може бути переглянутий у Верховному 

Суді України. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Суд касаційної інстанції переглядає судові рішення судів першої та 

апеляційної інстанцій у межах касаційної скарги. Суд касаційної інстанції 

вправі вийти за межі касаційних вимог, якщо цим не погіршується становище 

засудженого, виправданого чи особи, стосовно якої вирішувалося питання 

про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру. 

Якщо задоволення скарги дає підстави для прийняття рішення на користь 

інших засуджених, від яких не надійшли скарги, суд касаційної інстанції 

зобов’язаний прийняти таке рішення. 

Касаційне провадження відбувається згідно з правилами розгляду в 

суді апеляційної інстанції з урахуванням особливостей, притаманних 

касаційному перегляду (ст. 434 КПК).  

В касаційній інстанції адвокат повинен подати вагомі доводи, які 

обґрунтовують неправильність вироку та ухвали апеляційного суду. Отже, 

безпосередня мета адвоката у суді касаційної інстанції полягає в критиці тих 
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мотивів, якими керувався суд при ухваленні вироку (ухвали), у доведенні 

його незаконності або необґрунтованості. 

Виступаючи з поясненнями, адвокат повинен посилатися на відповідні 

норми закону, які були порушені судом. Таке посилання посилює 

переконливість доводів касатора та полегшує перевірку правильності його 

аргументації.  

 

5. ПІДСТАВИ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ 

ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ 

 

Провадження у Верховному Суді України (далі - ВСУ) є виключним 

(екстраординарним) різновидом судових проваджень з перегляду судових 

рішень. 

Згідно зі ст. 125 Конституції України та ст. 17 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» ВСУ є найвищим судовим органом у системі 

судів загальної юрисдикції. Відповідно до ст. 445 КПК ВСУ повноважний 

переглядати судові рішення, що набрали законної сили, з таких підстав: 

1) неоднакове застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї 

самої норми права, передбаченої законом України про кримінальну 

відповідальність, у подібних правовідносинах, що зумовило ухвалення різних 

за змістом судових рішень (крім питань неоднакового застосування санкцій 

кримінально-правових норм, звільнення від кримінальної відповідальності чи 

покарання); 

2) неоднакове застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї 

самої норми права, передбаченої КПК, що зумовило ухвалення різних за 

змістом судових рішень; 

3) невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції висновку 

щодо застосування норм права, викладеному в постанові ВСУ; 

4) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої 

визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при 

вирішенні справи судом. 

З огляду на конституційний статус ВСУ реалізація ним повноважень 

щодо перегляду судових рішень з означених підстав посідає особливе місце у 

механізмі гарантій права на справедливий судовий розгляд. Тому саме на 

ВСУ покладено завдання забезпечити однакове застосування судом 

касаційної інстанції, яким є ВССУ, закону України про кримінальну 

відповідальність та КПК України і таким чином гарантувати єдність судової 

практики при застосуванні норм матеріального та процесуального права. 

Упровадження в КПК такої процедури, як перегляд рішень суду касаційної 

інстанції ВСУ, є особливою формою їх ревізії з тим, щоб зберегти єдність 

судової практики і не допустити існування різних судових рішень у подібних 

суспільно небезпечних діяннях.  

Однією з підстав для перегляду судових рішень ВСУ є встановлення і 

визнання міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана 

Україною, що з боку України було допущено порушення міжнародних 
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зобов’язань при вирішенні справи (п. 3 ч. 1 ст. 445 КПК). Це положення 

покладає на ВСУ відповідальність за виконання судових рішень 

міжнародних судових установ, особливо ЄСПЛ, з метою забезпечення 

дотримання законних прав і свобод людини і спрямування судової практики.  

Практика ухвалення ЄСПЛ рішень проти України, в яких 

констатуються порушення прав людини, у більшості випадків встановлює 

зобов’язання держави щодо виплати відшкодування заявнику (Стягувачу) за 

порушення його прав та основоположних свобод. Таким чином, виконання 

рішення ЄСПЛ зводиться, як правило, до грошової компенсації. Проте в 

практиці розгляду ЄСПЛ справ проти України непоодинокими є випадки 

ухвалення рішень, що містять констатацію порушення прав людини у 

кримінальному провадженні у матеріальному та/або процесуальному 

аспектах. У зазначених випадках, відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України 

«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» від 23 лютого 2006 р., у процесі виконання рішення ЄСПЛ, 

винесеного проти України, з метою забезпечення відновлення порушених 

прав Стягувача, крім виплати відшкодування, можуть вживатися додаткові 

заходи індивідуального характеру. Згідно з п. «а» ч. 2 ст. 10 цього Закону 

основним таким заходом є забезпечення відновлення настільки, наскільки це 

можливо, попереднього юридичного стану, який Стягувач мав до порушення 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. 

Відновлення попереднього юридичного стану Стягувача здійснюються, 

зокрема, шляхом повторного розгляду справи судом, включаючи відновлення 

провадження у справі.  

Право на звернення про перегляд судових рішень ВСУ визначено ст. 

446 КПК. Так, згідно з цією статтею: 

1) особи, визначені у ст. 425 КПК, мають право подати заяву про 

перегляд судового рішення з підстав, передбачених п.п. 1-3 ч. 1 ст. 445 КПК, 

після його перегляду в касаційному порядку; 

2) заяву про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 4 ч. 

1 ст. 445 КПК, вправі подати особа, на користь якої ухвалено рішення 

міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, а 

також її захисник, законний представник чи представник юридичної особи; 

3) заява про перегляд судового рішення ВСУ у кримінальній справі 

може бути подана з підстави, передбаченої п. 2 ч. 1 ст. 445 КПК; 

4) не може бути подана заява про перегляд ухвал суду касаційної 

інстанції, які не перешкоджають провадженню у справі. Заперечення проти 

таких ухвал можуть бути включені до заяви про перегляд судового рішення, 

ухваленого за наслідками касаційного провадження. 

Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 або 

2 ч. 1 ст. 445 КПК, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення 

судового рішення, стосовно якого заявлено клопотання про перегляд, або з 

дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на 

підтвердження підстави, передбаченої п. 1 або 2 ч. 1 ст. 445 КПК, якщо воно 

ухвалено пізніше. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n3494
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n3633
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n3632
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n3633
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Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 3 ч. 1 

ст. 445 КПК, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового 

рішення, щодо якого подається заява про перегляд, або з дня прийняття 

постанови ВСУ, на яку здійснюється посилання на підтвердження підстави, 

передбаченої п. 3 ч. 1 ст. 445 КПК.  

Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 4 ч. 1 

ст. 445 КПК, може бути подана протягом трьох місяців з дня, коли особі, на 

користь якої ухвалено рішення міжнародною судовою установою, 

юрисдикція якої визнана Україною, стало або мало стати відомо про набуття 

цим рішенням статусу остаточного. 

Перегляд виправдувального вироку, ухвали про закриття справи або 

інших судових рішень з метою погіршення становища засудженого з підстав, 

передбачених п.п. 1-3 ч. 1 ст. 445 КПК, допускається лише протягом 

установлених законом строків давності притягнення до кримінальної 

відповідальності, але не пізніше одного року з дня постановлення такого 

судового рішення. Відбуття покарання або смерть засудженого не є 

перешкодою для перегляду справи в інтересах його реабілітації. 

У разі пропущення строку, встановленого ч.ч. 1-3 ст. 447 КПК, з 

причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву 

про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Заява про 

перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її 

подала, не порушує питання про поновлення цього строку, а також якщо в 

поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання 

заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду 

вирішується судом без виклику учасників судового провадження та за 

результатами розгляду постановляється відповідна ухвала (ст. 447 КПК). 

 

ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО ПИТАННЯ 

Провадження у Верховному Суді України є виключним 

(екстраординарним) різновидом судових проваджень з перегляду судових 

рішень. 

Відповідно до ст. 445 КПК Верховний Суд України повноважний 

переглядати судові рішення, що набрали законної сили, з таких підстав: 

1) неоднакове застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї 

самої норми права, передбаченої законом України про кримінальну 

відповідальність, у подібних правовідносинах, що зумовило ухвалення різних 

за змістом судових рішень (крім питань неоднакового застосування санкцій 

кримінально-правових норм, звільнення від кримінальної відповідальності чи 

покарання); 

2) неоднакове застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї 

самої норми права, передбаченої КПК, що зумовило ухвалення різних за 

змістом судових рішень; 

3) невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції висновку 

щодо застосування норм права, викладеному в постанові ВСУ; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n3634
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n5355
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n3641
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4) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої 

визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при 

вирішенні справи судом. 

 

6. ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТА ЩОДО ПОДАННЯ ЗАЯВИ ПРО 

ПЕРЕГЛЯД СУДОВОГО РІШЕННЯ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ 

ТА РОЗГЛЯДУ СПРАВИ У ЦЬОМУ СУДІ 

 

Згідно зі ст. 448 КПК заява про перегляд судового рішення ВСУ 

подається у письмовій формі. У заяві про перегляд судового рішення 

зазначаються: 

1) найменування суду, до якого подається заява; 

2) особа, яка подає заяву, а також її поштова адреса, номер засобу 

зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; 

3) обґрунтування підстав для перегляду судового рішення, 

передбачених ст. 445 КПК; 

5) вимоги особи, яка подає заяву; 

6) у разі необхідності - клопотання; 

7) перелік матеріалів, які додаються. 

Заява підписується особою, яка її подає. До заяви додається 

оформлений належним чином документ, що підтверджує повноваження 

особи, яка її подає, відповідно до вимог КПК. 

Заява про перегляд судового рішення подається до ВСУ. До заяви 

додаються: 

1) копії заяви відповідно до кількості учасників судового провадження 

(крім випадку, якщо заява подається особою, яка тримається під вартою); 

2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву; 

3) копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з 

підстав, передбачених п.п. 1 і 2 ч. 1 ст. 445 КПК; 

4) копія постанови ВСУ, якщо заява подається з підстави, передбаченої 

п. 3 ч. 1 ст. 445 КПК; 

5) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої 

визнана Україною, або клопотання про витребування такої копії рішення, 

якщо її немає у розпорядженні особи, яка подає заяву, - якщо заява про 

перегляд судових рішень подається з підстави, передбаченої п. 4 ч. 1 ст. 445 

КПК (ст. 449 КПК). 

Адвокату слід пам’ятати, що форма та зміст заяви про перегляд ВСУ 

судового рішення у кримінальній справі мають велике значення, оскільки 

належне дотримання вимог щодо форми та змісту заяви є запорукою її 

своєчасного розгляду.  

До заяви має бути додано належним чином оформлені документи, що 

підтверджують повноваження особи, яка подає заяву. Зокрема, засуджений 

подає копію паспорта громадянина України або інший документ, який 

посвідчує його особу, чи довідку від установи виконання покарань, якщо 

особа перебуває в місцях позбавлення волі; захисник - копію свідоцтва про 
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право на зайняття адвокатською діяльністю в Україні та ордер установленого 

зразка, доручення центру з надання безоплатної правової допомоги чи 

договір; близькі родичі, опікуни та піклувальними - документи, що 

посвідчують їхню особу та факт спорідненості із засудженим; потерпілий 

подає копію паспорта громадянина України або інший документ, який 

посвідчує його особу; близькі родичі в інтересах реабілітації померлого 

засудженого - належним чином завірені документи, які підтверджують факт 

смерті особи, стосовно якої подано заяву із метою реабілітації, та документ, 

що підтверджує ступінь родинних зв’язків заявника з померлою особою. 

Порядок перевірки відповідності заяви вимогам КПК визначений ст. 

450 КПК. Заява про перегляд судового рішення реєструється в день її 

надходження та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. 

Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви 

вимогам КПК. У разі якщо заяву подано без додержання вимог ст.ст. 448 і 

449 КПК, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, 

протягом якого він зобов’язаний їх усунути. 

Якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк, вона 

вважається поданою у день її первинного подання до ВСУ. Заява 

повертається заявнику у разі, якщо: 

1) заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку; 

2) заяву подано особою, яка не наділена правом на подання такої заяви; 

3) заяву від імені заявника підписано особою, яка не має повноважень 

підписувати таку заяву; 

4) є ухвала ВСУ про відмову у допуску справи до провадження за 

наслідками розгляду заяви, поданої у цій справі з аналогічних підстав. 

Повернення заяви з підстав, передбачених частиною четвертою цієї 

статті, не перешкоджає повторному зверненню у разі належного оформлення 

заяви або з інших підстав, ніж ті, які були предметом розгляду. 

Питання про допуск справи до провадження вирішується суддею-

доповідачем, визначеним у порядку, встановленому ст. 35 КПК. У разі якщо 

суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є обґрунтованою, він 

відкриває провадження. 

У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є 

необґрунтованою, вирішення питання про допуск справи до провадження 

здійснюється колегією з трьох суддів у складі судді-доповідача та двох 

суддів, визначених автоматизованою системою документообігу суду 

додатково. Провадження відкривається, якщо хоча б один суддя із складу 

колегії дійшов висновку про необхідність його відкриття. 

Ухвала про відкриття провадження або про відмову у допуску до 

провадження виноситься без повідомлення учасників судового провадження 

протягом п’ятнадцяти днів з дня надходження заяви або з дня усунення 

заявником недоліків, а в разі витребування копії рішення міжнародної 

судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, - з дня надходження 

такої копії. Копія ухвали про відкриття провадження надсилається разом із 
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копією заяви учасникам судового провадження, а в разі відмови у допуску до 

провадження - особі, яка подала заяву (ст. 451 КПК). 

Надалі суддя-доповідач протягом п’ятнадцяти днів з дня відкриття 

провадження здійснює підготовку до перегляду судового рішення ВСУ (ст. 

452 КПК): 

1) надсилає ухвалу про відкриття провадження та витребування 

матеріалів справи до відповідного суду, який не пізніше трьох робочих днів з 

дня її надходження надсилає справу до ВСУ; 

2) визначає порядок розгляду справи (у відкритому або закритому 

судовому засіданні у випадках, установлених цим Кодексом); 

3) звертається у разі необхідності до відповідних фахівців Науково-

консультативної ради при ВСУ стосовно підготовки наукового висновку 

щодо відповідної норми права; 

4) визначає у разі необхідності органи державної влади, представники 

яких можуть дати пояснення в суді щодо застосування відповідної норми 

права, та викликає цих представників до суду; 

5) здійснює інші заходи, необхідні для розгляду справи. 

Після надходження витребуваних матеріалів справи та завершення 

інших підготовчих дій суддя-доповідач готує доповідь і виносить ухвалу про 

призначення справи до розгляду ВСУ. 

Справи розглядаються ВСУ за процедурою, визначеною гл. 32 

(«Провадження в суді касаційної інстанції»), з винятками та особливостями, 

встановленими гл. 33 розділу V КПК («Провадження у Верховному Суді 

України»). 

У ВСУ справа про перегляд судового рішення з підстав, передбачених 

п.п. 1-3 ч. 1 ст. 445 КПК, розглядається Судовою палатою у кримінальних 

справах ВСУ. Засідання судової палати є правомочним за умови присутності 

на ньому не менше двох третин суддів від загального складу Судової палати 

у кримінальних справах ВСУ. 

Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 4 ч. 

1 ст. 445 КПК, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат ВСУ. 

Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох 

третин суддів від загального складу кожної з судових палат ВСУ. 

При розгляді справи головує на засіданні суддя-доповідач. ВСУ 

переглядає судові рішення у межах поданої заяви. Якщо задоволення заяви 

дає підстави для прийняття рішення на користь інших засуджених, від яких 

не надійшли заяви, ВСУ зобов’язаний прийняти таке рішення. 

Строк розгляду заяви про перегляд судового рішення ВСУ не може 

перевищувати одного місяця з дня призначення справи до розгляду (ст. 453 

КПК). 

Після виконання дій, передбачених ст.ст. 342-345 КПК (відкриття 

судового засідання, повідомлення секретарем про повне фіксування судового 

розгляду технічними засобами, оголошення складу суду і роз’яснення права 

відводу, повідомлення особам, які беруть участь у судовому розгляді, про їх 

права та обов’язки), і вирішення клопотань учасників судового провадження 
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суддя-доповідач у необхідному обсязі доповідає зміст заяви особи, яка є 

ініціатором перегляду судових рішень, зокрема, зазначає, у чому саме, на 

думку заявника, полягало неоднакове застосування судом одних і тих самих 

норм закону України про кримінальну відповідальність щодо подібних 

суспільно небезпечних діянь чи які саме порушення міжнародних 

зобов’язань, допущені Україною при вирішенні справи судом, констатувала 

міжнародна судова установа у своєму рішенні; вимог, викладених у заяві, яка 

надійшла до ВСУ. Також суддя-доповідач доповідає про результати 

проведених ним підготовчих процесуальних дій, зокрема, зазначає: яким 

фахівцям Науково-консультативної ради було доручено підготувати 

науковий висновок щодо норми закону України про кримінальну 

відповідальність, яка норма неоднаково застосована судом касаційної 

інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, чи надійшли такі 

висновки; представники яких органів державної влади визначені ним як такі, 

що можуть надати в суді пояснення, корисні для вирішення справи, та чому, 

тощо.  

Особа, яка подала заяву до ВСУ, у разі її прибуття у судове засідання 

має право дати пояснення по суті заявлених вимог. Якщо такі заяви, крім 

сторони обвинувачення, подали інші особи, першою дає пояснення сторона 

обвинувачення. Крім них також можуть заслуховуватися пояснення 

представників органів державної влади. Неприбуття для участі у судовому 

засіданні учасників судового провадження, які належним чином повідомлені 

про дату, час і місце перегляду судового рішення (при цьому суд повинен 

переконатися, що таке повідомлення мало місце), не перешкоджає судовому 

розгляду справи. Якщо ж заявник (засуджений, виправданий) звернувся з 

клопотанням (виявив бажання) бути присутнім під час перегляду судового 

рішення ВСУ, але з невідомих причин не з’явився в судове засідання, розгляд 

справи може бути перенесений на іншу дату.  

Виступ адвоката у ВСУ має бути лаконічним і торкатись тільки 

найбільш істотних порушень, на які вказано у заяві. У ВСУ просто не 

нададуть можливості для розлогого, наповненого деталями та цитатами із 

заяви виступу. Позиція судді-доповідача щодо конкретної справи формується 

на стадії підготовки справи до слухання і ця думка великою мірою 

вирішальна для справи. Тому адвокати мають ураховувати, що всі аргументи 

і доводи мають бути вказані в заяві про перегляд судового рішення. Те саме 

стосується і питання подання заперечень на заяву про перегляд судового 

рішення.  

Після заслуховування пояснень сторін кримінального провадження та 

інших учасників судового розгляду, запрошених суддею-доповідачем, суд 

виходить до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення.  

За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду 

приймається одна з таких постанов: 

1) про повне або часткове задоволення заяви; 

2) про відмову у задоволенні заяви. 
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Судді, які не погоджуються з постановою, можуть висловити окрему 

думку, що додається до постанови. Постанова ВСУ є остаточною і може бути 

оскаржена тільки з підстави, передбаченої п. 4 ч. 1 ст. 445 КПК (ст. 454 

КПК). 

Відповідно до ст. 455 КПК ВСУ задовольняє заяву в разі наявності 

однієї з підстав, передбачених ч. 1 статті 445 КПК. 

За наявності підстав, передбачених п.п. 1-3 ч. 1 ст. 445 КПК, ВСУ має 

право: 

1) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково та 

направити справу на новий розгляд до суду першої, апеляційної чи 

касаційної інстанції; 

2) скасувати судові рішення та закрити провадження у справі; 

3) змінити судове рішення (судові рішення), не передаючи справу на 

новий розгляд. 

За наявності підстави, передбаченої п. 4 ч. 1 ст. 445 КПК, ВСУ має 

право: 

1) змінити судове рішення (судові рішення), не передаючи справу на 

новий розгляд; 

2) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково та 

направити справу на новий розгляд до суду, який ухвалив оскаржуване 

судове рішення; 

3) скасувати судові рішення та закрити провадження у справі. 

У постанові ВСУ, прийнятій за результатами розгляду заяви про 

перегляд судового рішення з підстав, передбачених п.п. 1 і 2 ч. 1 ст. 445 КПК, 

має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма 

права, що була неоднаково застосована. 

Постанова ВСУ повинна бути виготовлена та направлена учасникам 

судового провадження не пізніше п’яти днів з дня закінчення розгляду 

справи. 

Висновок ВСУ щодо застосування норми права, викладений у його 

постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, 

передбачених п.п. 1 і 2 ч. 1 ст. 445 КПК, є обов’язковим для всіх суб’єктів 

владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності відповідну норму 

права, та для всіх судів загальної юрисдикції, які зобов’язані привести свою 

судову практику у відповідність із судовим рішенням ВСУ. Суд має право 

відступити від правової позиції, викладеної у висновках ВСУ, з одночасним 

наведенням відповідних мотивів. 

Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, 

встановлену законом (ст. 458 КПК). 

 

ВИСНОВКИ ДО ШОСТОГО ПИТАННЯ 

Адвокату слід пам’ятати, що форма та зміст заяви про перегляд ВСУ 

судового рішення у кримінальній справі мають велике значення, оскільки 

належне дотримання вимог щодо форми та змісту заяви є запорукою її 

своєчасного розгляду.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n5355
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n3631
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n3632
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n5355
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n3632
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1428141145745727#n3632


 198 

Верховний Суд України переглядає судові рішення у межах поданої 

заяви. Якщо задоволення заяви дає підстави для прийняття рішення на 

користь інших засуджених, від яких не надійшли заяви, Верховний Суд 

України зобов’язаний прийняти таке рішення. 

Особа, яка подала заяву до Верховного Суду України, у разі її прибуття 

у судове засідання має право дати пояснення по суті заявлених вимог. Якщо 

такі заяви, крім сторони обвинувачення, подали інші особи, першою дає 

пояснення сторона обвинувачення. 

Виступ адвоката у ВСУ має бути лаконічним і торкатись тільки 

найбільш істотних порушень, на які вказано у заяві. Позиція судді-доповідача 

щодо конкретної справи формується на стадії підготовки справи до слухання 

і ця думка великою мірою вирішальна для справи. Тому адвокати мають 

ураховувати, що всі аргументи і доводи мають бути вказані в заяві про 

перегляд судового рішення. Те саме стосується і питання подання заперечень 

на заяву про перегляд судового рішення.  

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Апеляційним провадженням є розгляд справи в апеляційному суді за 

скаргою учасника кримінального провадження. Забезпечення апеляційного 

оскарження рішень суду є конституційною засадою судочинства в Україні. 

Готуючи апеляційну скаргу, захисник зобов’язаний обговорити її з 

підзахисним, з’ясувати можливості одержання додаткових доказів та 

узгодити позицію щодо скарги. Вся підготовча робота повинна полягати в 

критичному аналізі вироку (ухвали) суду, виявленні його слабких місць, 

спірних оцінок та помилкового застосування законодавства. 

Апеляційна скарга повинна містити прохання апелянта, сформульоване 

з урахуванням того, які рішення суд апеляційної інстанції має право ухвалити 

за результатами розгляду, вказівку на те, у чому полягає незаконність чи 

необґрунтованість оскаржуваного рішення, і доводи на підтвердження такої 

позиції. Особа, що подає скаргу, зобов’язана зазначити, які існують підстави 

для скасування або зміни судового рішення, навести обґрунтування своєї 

позиції.  

Апеляційний розгляд здійснюється згідно з правилами судового 

розгляду в суді першої інстанції з урахуванням особливостей, передбачених 

главою 31 КПК. 

За правилами, встановленими ст. 426 КПК, касаційна скарга подається 

безпосередньо до суду касаційної інстанції. Касаційна скарга на судові 

рішення може бути подана протягом трьох місяців з дня проголошення 

судового рішення судом апеляційної інстанції, а засудженим, який 

тримається під вартою, - в той самий строк з дня вручення йому копії 

судового рішення. 

Підготовку і складання касаційної скарги адвокат здійснює в такому 

самому порядку, що й складання апеляційної скарги, тобто вивчає матеріали, 

проводить бесіду з клієнтом, за необхідності вишукує додаткові докази. 
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Критика оскаржуваного рішення має бути всебічно аргументованою, з 

урахуванням того, що вирок перевіряється в обсязі, в якому він оскаржений. 

Коло документів, які повинен вивчити адвокат, готуючи касаційну скаргу, 

ширше, ніж при підготовці апеляції, адже цього разу предметом оскарження 

є не тільки вирок, а й ухвала апеляційного суду.  

При підготовці та складанні касаційної скарги адвокат повинен 

враховувати повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду 

касаційної скарги. 

Касаційне провадження відбувається згідно з правилами розгляду в 

суді апеляційної інстанції з урахуванням особливостей, притаманних 

касаційному перегляду (ст. 434 КПК).  

В касаційній інстанції адвокат повинен подати вагомі доводи, які 

обґрунтовують неправильність вироку та ухвали апеляційного суду. Отже, 

безпосередня мета адвоката у суді касаційної інстанції полягає в критиці тих 

мотивів, якими керувався суд при ухваленні вироку (ухвали), у доведенні 

його незаконності або необґрунтованості. 

Виступаючи з поясненнями, адвокат повинен посилатися на відповідні 

норми закону, які були порушені судом. Таке посилання посилює 

переконливість доводів касатора та полегшує перевірку правильності його 

аргументації.  

Провадження у Верховному Суді України є виключним 

(екстраординарним) різновидом судових проваджень з перегляду судових 

рішень. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України 

визначені 445 КПК.  

Адвокату слід пам’ятати, що форма та зміст заяви про перегляд ВСУ 

судового рішення у кримінальній справі мають велике значення, оскільки 

належне дотримання вимог щодо форми та змісту заяви є запорукою її 

своєчасного розгляду.  

Верховний Суд України переглядає судові рішення у межах поданої 

заяви. Якщо задоволення заяви дає підстави для прийняття рішення на 

користь інших засуджених, від яких не надійшли заяви, Верховний Суд 

України зобов’язаний прийняти таке рішення. 

Особа, яка подала заяву до Верховного Суду України, у разі її прибуття 

у судове засідання має право дати пояснення по суті заявлених вимог. Якщо 

такі заяви, крім сторони обвинувачення, подали інші особи, першою дає 

пояснення сторона обвинувачення. 

Виступ адвоката у Верховному Суді України має бути лаконічним і 

торкатись тільки найбільш істотних порушень, на які вказано у заяві. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Дана тема охоплює широке коло питань захисної діяльності під час 

апеляційного та касаційного провадження, перегляду судових рішень за 

нововиявленими обставинами.  
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Засвоєння цих питань неможливе без ретельного вивчення відповідних 

норм кримінального процесуального законодаства України, судової та 

адвокатської практики.  
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Визначити особливості провадження в справах про злочини 

неповнолітніх, проаналізувати обставини, що підлягають встановленню про 

злочини неповнолітніх, з’ясувати особливості участі адвоката на досудовому 

слідстві та суді.  

Визначити процесуальний порядок досудового слідства та судового 

провадження в справах про діяння неосудних або обмежено осудних осіб. 

Розглянути особливості надання правової допомоги потерпілому та  

заявлення цивільного позову в кримінальній справі. 

 

ВСТУП 

 

Для сучасного суспільства досить важливими та значимими 

проблемами є боротьба з підлітковою злочинністю, пріоритет охорони прав і 

законних інтересів неповнолітніх у кримінальному процесі, необхідність 

вдосконалення кримінально-процесуального законодавства, що регламентує 

правовий статус неповнолітнього обвинуваченого. Також дуже вагомим 
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питанням залишається захисту прав та законних інтересів осіб, щодо яких 

застосовуються примусові заходи медичного характеру. 

Одним із напрямків судово-правової реформи є створення такого 

судочинства, яке б гарантувало право на захист не лише підозрюваному, 

обвинуваченому та підсудному, а й потерпілому, затверджувало б рівність 

усіх учасників процесу перед законом. 

 

1. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ АДВОКАТОМ ЗАХИСТУ ПРАВ 

ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ НЕПОВНОЛІТНІХ НА ДОСУДОВОМУ 

СЛІДСТВІ ТА В СУДІ 

 

Загальні положення провадження у кримінальних справах про 

злочини неповнолітніх. Згідно з діючим законодавством кримінальній 

відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 

16 років і лише за деякі злочини, в тому числі тяжкі, небезпечність яких для 

суспільства розуміють і повинні розуміти підлітки, відповідальність наступає 

з 14 років. 

Якщо суспільно небезпечне діяння вчинене особою у віці від 

одинадцяти років і до виповнення віку, з якого можлива кримінальна 

відповідальність, слідчий виносить постанову про порушення кримінальної 

справи за фактом скоєння злочину, вказавши приводи і підстави до 

порушення справи, статтю кримінального закону, за ознаками якої 

порушується справа. Оскільки неповнолітня особа не досягла віку з якого 

можлива кримінальна відповідальність, то по справі вона допитується як 

свідок. Відповідно до статті 168 КПК України, свідкові, який не досяг 

шістнадцятирічного віку, роз’яснюється його обов’язок говорити тільки 

правду, але про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань та 

за завідомо неправдиві показання він не попереджається. Досудове 

розслідування по даній категорії кримінальних справ закінчується 

винесенням слідчим постанови про закриття справи та застосування до 

неповнолітнього примусових заходів виховного характеру (ст.7-3 КПК). 

Неповнолітньому, щодо якого винесено постанову, а також його 

батькам або особам, що їх замінюють, перед направленням справи прокурору 

надається можливість ознайомитись з усіма матеріалами справи, при цьому 

вони мають право користуватися послугами захисника.  

За законодавством неповнолітнім вважається особа, яка не досягла 

вісімнадцятирічного віку. Вік, з якого настає кримінальна відповідальність, 

повинен обчислюватись з моменту вчинення злочину. При притягненні 

неповнолітнього до кримінальної відповідальності його вік встановлюється 

відповідно документів про народження (число, місяць, рік народження), а 

при відсутності таких - на підставі висновку медичної експертизи. Особа 

вважається такою, що досягла певного віку, не в день народження, а 

починаючи з наступної доби. У випадках, коли вік неповнолітнього, що скоїв 

суспільно-небезпечне діяння, встановлює судово-медична експертиза, днем 

його народження слід вважати останній день визначеного року, в при 
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визначенні мінімального і максимального віку слід виходити з 

пропонованого експертизою мінімального віку даної особи. 

Під час провадження з справ щодо неповнолітніх дуже важливо 

враховувати не тільки його вік, характер і ступінь суспільної небезпечності 

вчиненого злочину, але й особу неповнолітнього, яка його скоїла, її 

психофізіологічний розвиток, обставини, що пом'якшують і обтяжують 

відповідальність, а також причини і умови, які сприяли вчиненню злочину. 

Під час розслідування кримінальних справ щодо неповнолітніх 

з'ясовуються обставини, що підлягають доказуванню, передбачені ст. 64 

КПК для всіх справ, а саме: 

– подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини скоєння 

злочину); 

– винність обвинуваченого у скоєні злочину і мотиви злочину; 

– обставини, що впливають на ступінь і характер відповідальності 

обвинуваченого, а також інші обставини, що характеризують особу 

обвинуваченого; 

– характер і розмір шкоди, завданої злочином, а також розмір витрат 

закладу охорони здоров'я на стаціонарне лікування потерпілого від 

злочинного діяння; 

– причини і умови, які сприяли вчиненню злочину (ст. 23 КПК). 

Проте законодавець окремо виділив і обставини, що підлягають 

доказуванню про злочини неповнолітніх, передбачені ст. 433 КПК, 

підкресливши, що необхідно також з'ясувати: 

1) вік неповнолітнього (число, місяць, рік народження); 

2) стан здоров'я та загального розвитку неповнолітнього. За наявності 

даних про розумову відсталість неповнолітнього, не пов'язану з душевним 

захворюванням, повинно бути також з'ясовано, чи міг він повністю 

усвідомлювати значення своїх дій і в якій мірі міг керувати ними; 

3) характеристику особи неповнолітнього; 

4) умови життя та виховання неповнолітнього; 

5) обставини, що негативно впливали на виховання неповнолітнього; 

6) наявність дорослих підмовників та інших осіб, які втягнули 

неповнолітнього в злочинну діяльність. 

Принципово важливою є вимога ст. 45 КПК про обов’язкову участь 

захисника при провадженні дізнання, попереднього слідства та розгляді 

кримінальної справи у суді першої інстанції, крім випадків відмови 

підозрюваного, обвинуваченого та підсудного від захисника у порядку, 

передбаченому ч.2 ст. 46 КПК. 

Закон особливо обумовлює момент допущення захисника до участі в 

справі. Момент, з якого участь захисника у справі є обов'язковою, 

визначається ст.45 КПК, де в ч.1 зазначено, що  для неповнолітніх до 18 років 

- з моменту визнання особи підозрюваною (з моменту оголошення 

протоколу про затримання або постанови про застосування запобіжного 

заходу) або пред'явлення їй обвинувачення.  

Закон передбачає участь захисника в справі за згодою та за 
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призначенням. 

Захисник за згодою запрошується підозрюваним, обвинуваченим і 

підсудним, цього законними представниками, родичами або іншими особами 

за його дорученням або на їх прохання (ч.1 ст.47 КПК). 

Захисник за призначенням залучається до участі в справі особою, яка 

провадить дізнання, слідчим, суддею або судом через адвокатські 

об’єднання. 

Слідчий орган, суддя і суд не вправі відмовити в допуску захисника за 

угодою під тим приводом, що в справі бере участь захисник за призначенням. 

У цьому випадку останній замінюється захисником за угодою. 

Особливості провадження досудового слідства у справах про 

злочини неповнолітніх. Специфіка організації розслідування кримінальних 

справ щодо злочинів неповнолітніх визначається низкою особливостей. До 

них відносяться особливості пов'язані з віковим, фізичним та психічним 

станом обвинувачених, значної частини свідків та потерпілих, що 

обумовлено негативними моментами їх морального розвитку, соціальною, 

правовою незрілістю та іншими факторами. 

Згідно з ч. 2 ст. 112 КПК всі кримінальні справи щодо злочинів, 

вчинених неповнолітніми, порушуються та розслідуються слідчими органів 

внутрішніх справ. Законом не заборонено порушувати кримінальну справу 

щодо суспільно-небезпечного діяння неповнолітнього органом дізнання з 

подальшою передачею її слідчому, проте практика показує, що розслідування 

буде проведено більш ефективно, якщо слідчий сам порушить справу і почне 

її розслідувати з самого початку особисто.  

Неповнолітній обвинувачений викликається до слідчого, прокурора чи 

суду, як правило, через його батьків або інших законних представників. 

Іншій порядок виклику допускається лише тоді, коли це зумовлюється 

обставинами справи. Неповнолітній, який перебуває під вартою, 

викликається через адміністрацію місця попереднього ув’язнення. 

У справах про злочини неповнолітніх участь захисника є обов’язковою, 

відмова від захисника не може бути прийнята. Це правило стосується всіх 

підозрюваних і обвинувачених, які вчинили інкриміновані злочини до 

досягнення ними 18 років (ст.45 КПК). 

Як правило, запобіжний захід у вигляді взяття під варту, 

рекомендується обирати після пред'явлення неповнолітньому обвинувачення 

та допиту його прокурором і суддею. Згідно з ч. 2 ст. 434 про затримання і 

взяття під варту неповнолітнього обов'язково сповіщаються його батьки чи 

особи, що їх замінюють. 

Згідно з ст. 436 КПК до неповнолітніх обвинувачених, крім запобіжних 

заходів, передбачених ст. 149 КПК, може застосовуватись передача їх під 

нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, а до неповнолітніх, які 

виховуються в дитячій установі, - передача їх під нагляд адміністрації цієї 

установи. 
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Перш, ніж застосовувати цей запобіжний захід, необхідно 

переконатись в тому, що вказані вище особи, зможуть виконувати покладені 

на них обов'язки. 

Якщо встановлено, що особу, яка вчинила у віці від одинадцяти до 

чотирнадцяти років суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки 

діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді 

позбавлення волі понад п’ять років, необхідно у зв’язку з цим негайно 

ізолювати, то за постановою слідчого або органу дізнання, за згодою 

прокурора за вмотивованим рішенням суду, її може бути поміщено у 

приймальник-розподільник для неповнолітніх на строк до 30 діб. Участь 

захисника у цьому разі забезпечується з моменту поміщення неповнолітнього 

у приймальник-розподільник.  

Пред’явлення обвинувачення неповнолітньому та його допит 

провадяться в присутності захисника, а якщо неповнолітній не досяг 16 років 

або його визнано розумово відсталим, то, за розсудом слідчого чи прокурора 

або за клопотанням захисника, - і в присутності педагога або лікаря, батьків 

чи інших законних представників неповнолітнього. Захисник вправі задавати 

обвинуваченому запитання і викладати свої зауваження. Запитання і 

зауваження заносяться до протоколу допиту. Слідчий вправі відхилити 

поставлене запитання, але воно повинно бути занесено до протоколу (ст.438 

КПК). Також адвокат повинен слідкувати щоб на неповнолітнього, під час 

допиту, не робилось ніякого психологічного тиску. Допит неповнолітнього 

обвинуваченого або свідка не може бути довгим, оскільки це стомлює 

підлітка, робить його неуважним. Неповнолітні у віці 14-17 років мають 

здатність бути уважними та зосередженими близько однієї години, а у віці 8-

13 років тільки протягом 15-30 хвилин. Ці обставини слід мати на увазі і в 

разі необхідності робити відволікаючі паузи або перерви. Слідчому слід 

пам'ятати про обов'язкову участь педагога у разі допиту неповнолітнього 

свідка віком до 14 років, а за розсудом слідчого і віком до 16 років. Всі ці 

тонкості повинен добре пам’ятати захисник неповнолітнього і слідкувати 

щоб вони дотримувались. 

Допит неповнолітнього обвинуваченого або свідка не може бути 

довгим, оскільки це стомлює підлітка, робить його неуважним. Неповнолітні 

у віці 14-17 років мають здатність бути уважними та зосередженими близько 

однієї години, а у віці 8-13 років тільки протягом 15-30 хвилин. Ці обставини 

слід мати на увазі і в разі необхідності робити відволікаючі паузи або 

перерви. Слідчому слід пам'ятати про обов'язкову участь педагога у разі 

допиту неповнолітнього свідка віком до 14 років, а за розсудом слідчого і 

віком до 16 років. Всі ці тонкості повинен добре пам’ятати захисник 

неповнолітнього і слідкувати щоб вони дотримувались. 

Захисник – адвокат може запитати через юридичну консультацію, в 

якій він працю, характеристику чи інші документи з навчального закладу, де 

навчається неповнолітній, або з підприємства чи установи, де він працює, та 

інші документи, необхідні для здійснення захисту. 
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Оголошення неповнолітньому обвинуваченому про закінчення 

досудового слідства і пред'явлення йому для ознайомлення матеріалів справи 

проводиться за загальними правилами, за обов’язковою участю захисника. 

При цьому, з дозволу слідчого може бути присутнім його законний 

представник (ст. 440 КПК), який має право приймати участь і в судовому 

розгляді справи.  

Провадження у кримінальній справі щодо неповнолітнього, який 

вчинив злочин може бути закрито судом у зв’язку із застосуванням до 

неповнолітнього примусових заходів виховного характеру.  

Порядок звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням 

до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру передбачено в 

статті 9 КПК. 

Особливості судового розгляду справ про злочини неповнолітніх. 

Попередній розгляд справи суддею щодо неповнолітнього обвинуваченого 

здійснюється за загальними правилами. Копія обвинувального висновку 

вручається неповнолітньому і його законному представникові.  

Судовий розгляд справ про злочини неповнолітніх провадиться за 

загальними правилами, але є і важливі особливості, зумовлені необхідністю 

додаткових гарантій права підсудного на захист, забезпечення виховного і 

запобіжного впливу судових процесів у цих справах, найбільш повного 

з’ясування даних, які характеризують особу і поведінку підлітка, умов його 

виховання, навчання, роботи. 

По-перше, за рішенням суду у справах про злочини осіб, які не досягли 

18 років, допускається закритий судовий розгляд. 

По-друге, в судове засідання викликаються батьки або інші законні 

представники неповнолітнього підсудного. Вони є учасниками судового 

розгляду і мають право заявляти відводи і клопотання, подавати докази, 

брати участь у дослідженні доказів. Законний представник неповнолітнього 

підсудного вправі оскаржити в апеляційному та касаційному порядку вирок, 

постанову і ухвалу суду. 

По-третє, про час і місце розгляду справи неповнолітнього суд 

сповіщає службу і кримінальну міліцію у справах неповнолітніх, 

підприємство, установу й організацію, в яких навчався або працював 

неповнолітній, а в разі потреби - й інші організації. Суд вправі викликати в 

судове засідання представників цих органів та організацій, а також 

представників громадських організацій та місцем роботи батьків, опікуна чи 

піклувальника підсудного. 

По-четверте, суд, вислухавши думку захисника, законного 

представника підсудного і прокурора, вправі своєю постановою (ухвалою) 

видалити неповнолітнього із залу судового засідання на час дослідження 

обставин, які можуть негативно вплинути на неповнолітнього. Якщо об-

ставини, що досліджувались за його відсутності, пов'язані з обвинуваченням, 

суддя або головуючий повідомляє про них підсудному після повернення його 

до залу судового засідання (ст. 444 КПК). 
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По-п'яте, при постановленні вироку суд зобов'язаний у разі звільнення 

неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням чи застосування 

до нього міри покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, обговорити 

питання про необхідність призначення неповнолітньому громадського 

вихователя (ст. 445 КПК). 

Крім того, при постановленні вироку, крім загальних питань, 

зазначених у статті 324 КПК, суд зобов'язаний у разі звільнення 

неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням, не пов'язаного з 

позбавленням волі, обговорити питання про необхідність призначення 

неповнолітньому громадського вихователя (ст. 445 КПК). 

Отже, участь захисника у справі про злочин неповнолітнього є 

обов’язковою, слідчий та суд повинні забезпечити участь останнього навіть 

тоді, коли неповнолітній ставиться байдуже до цього або є 

малозабезпеченим. Захисник повинен приймати активну участь у досудовому 

слідстві і суді, та слідкувати за чітким дотриманням прав неповнолітньої 

особи. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Для сучасного суспільства досить важливими та значимими 

проблемами є боротьба з підлітковою злочинністю, пріоритет охорони прав і 

законних інтересів неповнолітніх у кримінальному процесі, необхідність 

вдосконалення кримінально-процесуального законодавства, що регламентує 

правовий статус неповнолітнього обвинуваченого. Також дуже вагомим 

питанням залишається захисту прав та законних інтересів осіб, щодо яких 

застосовуються примусові заходи медичного характеру. 

Одним із напрямків судово-правової реформи є створення такого 

судочинства, яке б гарантувало право на захист не лише підозрюваному, 

обвинуваченому та підсудному, а й потерпілому, затверджувало б рівність 

усіх учасників процесу перед законом. 

 

2. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ АДВОКАТОМ ЗАХИСТУ ПРАВ 

ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСІБ, ЩОДО ЯКИХ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ 

ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

 

Загальні положення провадження у кримінальних справах про 

застосування примусових заходів медичного характеру. Примусові 

заходи медичного характеру – це не віднесені до видів покарання заходи 

примусового лікування в спеціальних лікувальних закладах, що 

застосовуються судом відповідно до закону до осіб, які вчинили суспільно 

небезпечні діяння і страждають на психічні або інші, утворюючими загрозу 

для безпеки суспільства, захворювання. 

Розглянемо детальніше категорії осіб, до яких можуть 

застосовуватись примусові заходи медичного характеру: 

1) Особи, які під час вчинення суспільно небезпечного діяння зна-

ходились у стані неосудності, тобто не могли віддавати собі звіту у своїх 
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діях, передбачати їх наслідки або керувати ними внаслідок хронічної 

душевної хвороби, тимчасового розладу психічної діяльності, слабоумства 

або іншого хворобливого стану. Такі особи признаються неосудними і 

звільняються від кримінальної відповідальності, але до них можуть бути 

застосовані примусові заходи медичного характеру. 

2) Особи, які під час вчинення суспільно небезпечного діяння 

знаходились у стані обмеженої осудності, тобто не були здатні повною мірою 

усвідомлювати свої дії (бездіяльність), віддавати собі звіт у цих діях, 

передбачати їх наслідки або керувати ними. 

3) Особи, які вчинили злочини в стані осудності, але до винесення 

судом вироку захворіли на психічну хворобу, що позбавляє їх можливості 

усвідомлювати свої дії, передбачати їх наслідки або керувати ними. До таких 

осіб застосовуються примусові заходи медичного характеру, а після їх 

видужання, якщо не минули передбачені законом строки давності,— вони 

можуть бути піддані кримінальному покаранню. 

4) Особи, засуджені за злочини, вчинені на ґрунті наркоманії або 

алкоголізму, або які мають інші небезпечні для суспільства захворювання і 

визнані такими, що мають потребу в примусовому лікуванні. Заходи 

примусового медичного характеру до таких осіб застосовуються в 

загальному процесуальному порядку незалежно від покарання, поряд з 

покаранням, і реалізуються з урахуванням призначеного покарання в місцях 

позбавлення волі або в спеціальних медичних закладах. 

Згідно зі ст. 96 КК України примусове лікування може бути за-

стосоване судом, незалежно від призначеного покарання, до осіб, які вчинили 

злочини та мають хворобу, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб. 

У разі призначення покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі 

примусове лікування здійснюється за місцем відбування покарання. У разі 

призначення інших видів покарань примусове лікування здійснюється у 

спеціальних лікувальних закладах. 

Мета застосування примусових заходів медичного характеру: 
вилікування вищезазначених осіб або поліпшення їх стану, створення 

передумов для їхньої соціальної реабілітації; забезпечення безпеки хворих 

від власних беззвітних дій; охорона суспільства від суспільно небезпечних 

дій хворих осіб; попередження нових суспільно небезпечних дій названих 

осіб. 

Порядок провадження досудового слідства в справах про діяння 

неосудних або обмежено осудних осіб. Досудове слідство в справах про 

суспільно небезпечні діяння, вчинені особами у стані неосудності або 

обмеженої осудності, а також про злочини осіб, які вчинили його у стані 

осудності, але захворіли на психічну хворобу до постановлення вироку, 

провадиться органами досудового слідства за загальним правилами, 

передбаченими статтями 111-130, 148-222 цього Кодексу. 

Закон не передбачає особливого порядку порушення кримінальних 

справ даної категорії. Вчинення злочину або суспільно небезпечного діяння 

душевнохворим не є обставиною, що виключає можливість порушення 
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кримінальної справи і провадження розслідування. Факт же вчинення діяння 

особою в стані неосудності встановлюється судово-психіатричною 

експертизою, яка, як і всі види експертиз у кримінальному процесі, 

провадиться по порушеній кримінальній справі. 

Відповідно до ст.76 КПК України призначення експертизи обов'язкове 

для визначення психічного стану підозрюваного або обвинувачуваного 

(підсудного) за наявності в справі даних, що викликають сумнів щодо його 

осудності. 

Судово-психіатрична експертиза повинна бути призначена на законних 

підставах. Для цього варто переконатися в наявності фактичних підстав для її 

проведення. При провадженні слідчих дій варто приділяти необхідну увагу 

з'ясуванню інформації про поведінку особи, яка вчинила суспільно 

небезпечне діяння: у потерпілих і свідків слід з'ясувати, чи були дії 

підслідного скоординованими і розсудливими, чи була мова осмисленою й 

адекватною ситуації. Необхідно детально допитати близьких родичів, 

одержати відомості про судимість, зробити запит, чи не перебуває особа на 

обліку в психоневрологічних або наркологічних диспансерах. При 

встановленні випадку лікування особи в психіатричній лікарні слідчий 

зобов'язаний витребувати і передати експертам історію її хвороби. 

Аналіз слідчої практики вказує на наявність як фактів 

необґрунтованого призначення судово-психіатричних експертиз, так і не 

призначення їх за наявності для того підстав. Тому захисник повинен 

ретельно слідкувати за ходом досудового слідства і якщо не було призначено  

судово-психіатричної експертизи, а на то є підстави, він повинен подати 

клопотання на проведення такої експертизи. Також необґрунтоване 

призначення експертиз спричиняє необґрунтовані витрати і тяганину, а 

нерідко і порушує права людини, тому і в цьому випадку багато чого 

залежить від захисника. 

Водночас не можна визнати обґрунтованими і відмови від призначення 

експертиз, якщо в справах є дані про одержання відповідними особами 

травми голови або про визнання їх непридатними до військової служби через 

хворобу. Для вирішення питання про необхідність призначення судово-

психіатричної експертизи доцільно залучати лікарів-психіатрів як 

спеціалістів. 

На відміну від звичайного досудового слідства у цій категорії справ не 

здійснюється притягнення особи як обвинувачуваного. Якщо ж особа була 

визнана душевнохворою після пред'явлення їй обвинувачення, акт 

притягнення її як обвинувачуваного зберігає свою юридичну чинність і може 

бути використаний після видужання особи та поновлення провадження по 

справі (якщо не минули строки давності). 

Якщо суспільно небезпечне діяння було вчинено особою в стані 

неосудності, але на момент розслідування ця особа видужала, не являє собою 

небезпеки, не страждає на психічне захворювання, яке позбавляє її 

можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними, вона може бути 

допитана, за її участю можуть бути проведені впізнання, очна ставка, огляд, 
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відтворений обстановки й обставин події злочину й інші слідчі дії. 

Установивши факт вчинення діяння даною особою в стані неосудності і 

відсутність необхідності примусових заходів медичного характеру, слідчий 

закриває справу через відсутність складу злочину. 

У справах щодо осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння в стані 

неосудності чи обмеженої осудності, та осіб, які занедужали на психічну 

хворобу після вчинення злочину, обов'язкова участь захисника. Захисник 

допускається до участі в справі з моменту одержання доказів про психічне 

захворювання особи, яка вчинила суспільне небезпечне діяння (ст. 44 КПК 

України), тобто після того, як цей факт встановлено судово-психіатричною 

експертизою. 

По закінченні розслідування слідчий зобов'язаний виконати низку 

процесуальних дій; які покликані забезпечити законні права інших учасників 

процесу. Слідчий повідомляє учасників процесу, які мають право на 

ознайомлення зі справою, про закінчення досудового слідства і надає 

кожному з них матеріали справи, якщо психічний стан відповідних 

осіб дозволяє це зробити. За результатами цих процесуальних дій 

складаються протоколи. 

По завершенні розслідування справи про суспільно небезпечне діяння 

щодо особи, яка визнана неосудною і потребує примусового лікування, 

слідчий виносить постанову про направлення справи в суд для вирішення 

питання про застосування примусових заходів медичного характеру. 

Судове провадження по застосуванню примусових заходів 

медичного характеру. Судовий розгляд кримінальної справи здійснюється 

за загальними правилами, у відкритому судовому засіданні за обов'язковою 

участю захисника і прокурора. 

Участь у судовому розгляді особи, стосовно якої розглядається справа, 

не обов'язкова і може мати місце лише в тому випадку, якщо цьому не 

перешкоджає характер його захворювання. Аналіз практики підтверджує, що 

виклик такої особи в суд здійснюється дуже рідко. Тим часом, якщо дана 

особа не втратила спроможності правильно сприймати, запам'ятовувати і 

відтворювати фактичні дані, його показання можуть мати важливе доказове 

значення. 

Суд у рамках судового слідства всебічно досліджує всі докази. Ніякі 

докази, включаючи висновки експертів, не мають заздалегідь встановленої 

сили. У судовому засіданні допитуються свідки та перевіряються докази, що 

доводять або спростовують вчинення даною особою суспільно небезпечного 

діяння, а також перевіряються інші обставини, які мають істотне значення 

для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного 

характеру. В необхідних випадках в судове засідання викликається експерт. 

Експерти можуть бути допитані в залі суду. Експерта-психіатра суд 

викликає у випадках, коли висновки експертизи неповні або непереконливі, 

коли виникає необхідність поставити перед експертом додаткові запитання. 

По закінченні судового слідства свою думка висловлюють прокурор і 

захисник. Останнього слова особі, стосовно якої ведеться розгляд, не 
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надається. Вона не має статусу підсудного. Тому захисник виступає останнім 

і майже за двох. 

Вислухавши думку прокурора і захисника, суд направляється в нарадчу 

кімнату, де вирішує такі питання: 

1) чи мало;місце суспільне небезпечне діяння, з приводу якого по-

рушена справа і ведеться судовий розгляд? 

2) чи вчинене це діяння особою, стосовно якої розглядається справа? 

3) чи винна особа у вчиненні злочину? 

4) чи вчинене даною особою вказане діяння в стані неосудності або чи 

дійсно вона занедужала на психічну хворобу після вчинення злочину, що 

виключає застосування покарання? 

5) чи слід застосувати до цієї особи заходи медичного характеру і якщо 

слід, то які саме? 

Рішення суду (постанова судді) про застосування примусових заходів 

медичного характеру виноситься тоді, коли буде встановлено, що суспільно 

небезпечне діяння дійсно мало місце, воно вчинене дійсно особою, стосовно 

якої розглядається справа, ця особа діяла в стані неосудності або після 

вчинення злочину захворіла на психічну хворобу, що виключає можливість її 

покарання. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Особливості провадження у кримінальних справах про застосування 

примусових заходів медичного характеру передбачають не ускладнення 

процесу, а забезпечення прав особи, щодо якої його здійснюють. У цих 

справах є обов'язковим провадження досудового слідства, участь захисника і 

провадження експертизи. Принцип змагальності реалізується без участі 

особи, щодо якої здійснюється провадження.  

 

3. ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

ПОТЕРПІЛОМУ ТА ЗАЯВЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПОЗОВУ В 

КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ 

 

Особливості надання правової допомоги потерпілому. У 

відповідності із чч. 1, 2 ст. 49 Кримінально-процесуального Кодексу України, 

потерпілим визнається особа, якій злочином заподіяно моральну, фізичну або 

майнову шкоду. Про визнання громадянина потерпілим чи про відмову в 

цьому особа, яка провадить дізнання, слідчий і суддя виносять постанову, а 

суд - ухвалу. 

В літературі дається більш детальне визначення цього поняття. Так, М. 

Михеєнко визначає потерпілим фізичну особу, якій злочином безпосередньо 

заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду і яка визнана потерпілою 

постановою особи, яка провадить дізнання, слідчого, судді, або ухвалою 

суду. 

Визнання особи потерпілою не залежить від її віку, фізичного або 

психічного стану. Також для визнання особи потерпілою закон не потребує її 
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заяви. Тобто, підставами для визнання особи (фізичної, так як у відповідності 

із чинним законодавством потерпілим може визнаватись лише фізична особа) 

потерпілою є шкода, заподіяна цій особі внаслідок вчинення певних дій які 

кримінальним законом визнаються злочинними, або відмови від вчинення 

таких дій (бездіяльності) іншою особою. 

Існує два види представництва законних інтересів - за законом і за 

угодою. 

Представництво за законом здійснюється законним представником 

потерпілого, коли той є неповнолітнім або особою, котра має фізичні чи 

психічні вади і не може самостійно захистити свої права й законні інтереси.  

Представником потерпілого за угодою може бути особа, яка в змозі 

надати юридичну допомогу потерпілому. Найчастіше це - адвокат. І, як 

зазначає ряд науковців, "правильним є те, що закон першим серед осіб, котрі 

мають право брати участь у кримінальній справі як представники 

потерпілого, називає саме адвоката. Адже адвокат - це компетентний юрист-

професіонал, який здійснює кримінально-процесуальне представництво. 

Саме адвокат може найкращим чином надати юридичну допомогу і сприяти 

здійсненню правосуддя у кримінальній справі. Однак, адвокати поки що 

занадто рідко представляють інтереси потерпілих, що, на думку 

М.І.Гошовського, пояснюється, з одного боку, тим, що потерпілі не знають 

свого законного права запросити адвоката як представника своїх прав і 

законних інтересів, порушених злочином, а з іншого - тим, що не всі 

потерпілі в змозі оплатити послуги адвоката. 

Представники користуються процесуальними правами осіб, інтереси 

яких вони представляють (ст. 52 КПК), тобто на відміну від захисників вони 

не є такими ж самостійними учасниками процесу, не мають своїх особливих 

процесуальних прав і діють поряд з потерпілим, цивільним позивачем і 

цивільним відповідачем або заміняють їх, але не вправі діяти на школу своїм 

довірителям. 

Заявлення цивільного позову в кримінальній справі. Серед 

передбачених кримінально-процесуальним законом способів захисту 

порушених злочином майнових прав юридичних осіб і громадян основним є 

цивільний позов у кримінальній справі (процесі). Згідно зі ст. 28 КПК 

України особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, має право при 

провадженні у кримінальній справі пред'явити до обвинуваченого або до 

осіб, які несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого, 

цивільний позов, який розглядається судом разом з кримінальною справою.  

Цей спосіб захисту характеризується тим, що його реалізація в 

кримінальному процесі здійснюється при активній участі сторін цивільного 

позову, а це, у свою чергу, сприяє більш глибинному дослідженню всіх 

обставин справи, що стосуються характеру і розміру заподіяної матеріальної 

шкоди, і правильному вирішенні питання про її відшкодування. 

При визначенні сутності і поняття цивільного позову необхідно 

виходити з єдності його матеріально - правового змісту і процесуально-

правової форми. 
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Цивільний позов у кримінальному процесі - це вимога особи, якій 

заподіяна матеріальна шкода злочином, її уповноваженого представника або 

в його інтересах прокурора до обвинуваченого або до осіб, що несуть 

матеріальну відповідальність за його дії, про відшкодування цієї шкоди, 

заявленого ведучим кримінальний процес органам і вирішуємого судом 

разом із кримінальними справами . 

Щодо строків заявлення цивільного позову, то він може бути 

пред'явлений як під час досудового слідства і дізнання, так і під час судового 

розгляду справи, але до початку судового слідства. Особа, яка не пред'явила 

цивільного позову в кримінальній справі, а також особа, цивільний позов якої 

залишився без розгляду, має право пред'явити його в порядку цивільного 

судочинства. 

Переваги розгляду цивільного позову разом з кримінальною справою 

повинні бути очевидні адвокату, який здійснює представництво інтересів 

потерпілої особи. Він повинен передусім довести ці переваги до потерпілої 

особи. Такими перевагами можна визнати наступне: 

- позовна заява складається в довільній формі; 

- позивач звільняється від сплати державного мита; 

- підставою для позову є встановлені обставини події злочину, що 

звільняє позивача від необхідності їх доказувати ( це здійснює слідчий ); 

- розмір шкоди входить до предмета доказування у кримінальній справі 

і досліджується в ході досудового слідства та судового розгляду, незалежно 

від позову; 

- виключається необхідність у спеціальному цивільному процесі, а 

значить, усувається дублювання, економляться час та кошти. 

Не підлягають розгляду в кримінальній справі позови за вимогами про 

відшкодування матеріальної шкоди, що не випливають з пред'явленого 

обвинувачення. 

Виходячи із змісту ст. 28 КПК України, право пред'явлення 

цивільного позову у кримінальній справі належить особі, яка зазнала від 

злочину збитків. Позов підлягає задоволенню, якщо буде встановлено що 

мала місце подія злочину, в діях обвинуваченого встановлено наявність 

складу злочину, обвинувачений є винним у вчиненні злочину, між його 

протиправними, винними і кримінально караними діями (злочином) та 

матеріально шкідливими наслідками є причинний зв'язок. 

Кримінально-процесуальний кодекс не містить будь-яких вимог щодо 

позовної заяви. За своєю формою вона має відповідати вимогам цивільно - 

процесуального законодавства. Однак позивач не обов'язково має вказувати, 

кому конкретно адресується позовна вимога, якщо позов заявляється на 

етапі, коли винуватця вчиненого злочину ще не встановлено або не викрито. 

Хто і якою мірою повинен відшкодовувати позов, може вирішувати слідчий, 

встановивши всі обставини справи. Позивач не зобов'язаний доказувати 

обґрунтованість своєї позовної вимоги. Обов'язок доказування покладається 

на слідчого. 
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Згідно зі ст.ст. 29, 125 КПК України за наявності достатніх даних про 

те, що злочином завдана матеріальна шкода або понесені витрати закладом 

охорони здоров'я на стаціонарне лікування потерпілого від злочину його 

адвокат зобов'язаний прослідкувати, щоб слідчим були вжити заходи до 

забезпечення цивільного позову.  

У чинному законодавстві існують заходи забезпечення цивільного 

позову - це здійснювані відповідно до передбачених у законі підстав і у 

визначеній процесуальній формі дії слідчого по відшуканню і вилученню 

цінностей та накладенню арешту на майно з метою відшкодування завданої 

потерпілому та цивільному позивачу матеріальної і моральної шкоди. 

Для забезпечення цивільного позову в кримінальному процесі 

можуть бути вжиті такі заходи: 

- вилучення цінностей, незаконно відібраних у власника; 

- вилучення майна, нажитого злочинним шляхом; 

- вилучення інших матеріальних цінностей, які належать 

обвинувачуваному; 

- накладення арешту на майно обвинуваченого; 

- накладення арешту на вклади обвинувачуваного. 

Відшкодуванню матеріальної шкоди може сприяти і застосування 

особливого запобіжного заходу - застави, яка в деяких випадках (наприклад, 

якщо внесена обвинуваченим) може бути використана за рішенням суду для 

відшкодування шкоди потерпілому. 

Цивільний позивач (або його представник) мають право: 

- представляти докази і заявляти клопотання по справі; 

- брати участь у судовому розгляді; 

- просити органи розслідування і суд вжити заходів до забезпечення 

заявленого позову;  

- підтримувати заявлений позов; 

- знайомитися з матеріалами справи після закінчення слідства, а по 

справах, де розслідування не проводилось - після передачі обвинувачуваного 

судові; 

- робити виписки зі справи; 

- заявляти клопотання про доповнення слідства. 

Крім того, цивільний позивач або адвокат, який є його  представником 

вправі приносити скарги на дії осіб, що проводили розслідування, прокурора 

і суд (суддю), оскаржити вирок або ухвалу суду (у п'ятнадцятиденний термін 

з моменту його проголошення) в частині, що стосується цивільного позову. 

Цивільний позивач або його представник мають також право брати 

участь у судових дебатах, обмінятися після їхнього завершення реплікою з 

іншими учасниками судового розгляду. 

Якщо вирок, винесений судом, цивільний позивач вважає незаконним 

або необґрунтованим, у нього є законне право подати подання, іменоване в 

кримінальному процесі апеляційним. 
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У разі закриття справи з передбачених законом підстав цивільний 

позов не розглядається. Вимоги позивача про відшкодування матеріальної 

шкоди у цьому разі можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ  

Право на захист законних інтересів у кримінальному процесі 

забезпечується потерпілому, цивільному позивачу і цивільному відповідачу. 

Ефективним засобом забезпечення цього права є участь адвоката в 

кримінальній справі як представника цих суб'єктів кримінально - 

процесуальної діяльності. 

Представник може діяти в кримінальному процесі як поряд з 

потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, так і замінюючи 

його, й користується процесуальними правами осіб, інтереси яких він 

представляє, але представник потерпілого не має права давати показань. 

Представник не вправі використовувати свої повноваження на шкоду 

інтересам особи, яку він представляє. Повнолітній і дієздатний потерпілий, 

цивільний позивач і цивільний відповідач у будь-який час можуть 

відмовитися від представника і продовжувати захист своїх інтересів 

самостійно. 

 

4. ЗАХИСТ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА 

ПІДСТАВІ УГОД 

 

Перш ніж говорити про досить новий для України порядок 

кримінального провадження – угоди, слушно було б дослідити досвід інших 

країн по застосуванню такого правового інституту. 

24 липня 2002 р. Економічна і соціальна рада при ООН ухвалила 

резолюцію «Про основні принципи програм відновлюючого правосуддя у 

кримінальних справах», яка рекомендує всім країнам розвивати та 

впроваджувати програми відновлюючого правосудця у національне 

судочинство. Існує декілька моделей подібного правосудця, і 

найпоширенішою його формою є програми примирення жертв і 

правопорушників (медіація). 

Відповідно до Рамкового рішення ради Європейського Союзу «Про 

положення жертв у кримінальному судочинстві» від 15 березня 2001 р. 

медіація у кримінальних справах – це процес пошуку до або під час 

кримінального процесу взаємоприйнятного рішення між потерпілим та 

правопорушником за посередництва компетентної особи – медіатора. 

На підставі цього рішення всі країни Європейського Союзу зобов’язані 

поширювати посередництво в кримінальних справах та забезпечувати 

прийняття до розгляду будь-якої угоди між жертвою та правопорушником, 

досягнутої в процесі посередництва. 

У Франції прокурор, який вирішує питання про порушення публічного 

позову, вправі на власний розсуд оцінювати доцільність кримінального 

переслідування в кожному окремому випадку. 
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Вважають, що медіація зародилася у місті Баланс. Місцевий прокурор, 

аналізуючи дрібну злочинність, дійшов висновку, що традиційна 

кримінальна юстиція «не здатна усунути незначні конфлікти; навпаки – вона 

їх тільки загострює». Прокурор, звичайно, може на підставі принципу 

доцільності кримінального переслідування прийняти рішення про відмову в 

порушенні публічного позову Однак у такому разі він «залишає 

незадоволеним потерпілого і культивує у злочинця почуття 

безвідповідальності». З цієї причини Голова трибуналу інстанції і Прокурор 

Республіки Валанса спробували віднайти третій, «нестандартний» спосіб 

вирішення кримінально правового конфлікту. Ним і стала медіація, яка 

існувала спершу як правозастосовна процедура без правової регламентації. 

Сутність медіації полягає у такому. 

1. Особа, яка вчинила заборонене кримінальним законом діяння, 

відшкодовує шкоду відповідно до мирової угоди, що її укладають сторони, а 

прокурор відмовляється від порушення публічного позову. 

2. Для вирішення питання про примирення сторін залучають арбітра. У 

Балансі вирішили запрошувати для цього авторитетних нейтральних осіб, які 

знають місцеве населення і не наділені владними повноваженнями щодо 

сторін (свого роду «третейських суддів»). У різних кварталах міста за 

допомогою Комунальної ради запобігання злочинності було обрано від 4 до 6 

осіб як штатних громадських «примірювачів». 

3. Прокурор, вирішивши, що доцільно замість традиційного 

кримінального переслідування застосувати примирювальну процедуру, 

відбирає двох із цих осіб і передає їм справу. В разі досягнення примирення 

самі ж громадські арбітри і контролюють виконання умов угоди. 

Якщо ж сторони не примирилися або не виконують умов угоди, справу 

повертають прокуророві, який вирішує питання про її подальшу долю 

відповідно до вимог КПК. 

Пізніше, спочатку 2 жовтня 1992 р. згідно із Циркуляром міністра 

юстиції Франції, а потім і Законом від 4 січня 1993 р. про внесення змін і 

доповнень до КПК медіація дістала правову регламентацію. 

Протягом останніх років активізувався рух за впровадження програм 

примирення у Східній Європі, і на особливу увагу заслуговує досвід Польщі. 

Серед країн колишнього СРСР лідером є Росія, де програми медіації діють 

протягом кількох років у 10 містах, зокрема у Москві, Пермі, Тюмені, 

Іркутську. 

У Сполучених штатах Америки існує інститут «угоди про визнання». 

Цей американський (англосаксонський) кримінально-процесуальний інститут 

є найвідомішим і найбільш вивченим серед вітчизняних спеціалістів. 

Причина такої уваги наших учених до цього інституту полягає в тому, що він 

найбільш «контрастує» порівняно з вітчизняним принципом встановлення 

істини у кожній кримінальній справі. 

«Угоди про визнання» отримали процесуальне оформлення в США в 

XIX ст., де спочатку вони існували як правозастосовний захід (так само, як і 
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медіація у Франції). Поступово їх було офіційно визнано і законодавцем, і 

судцями. Зокрема, в 1968-1970 роках 

Верховний Суд США у низці своїх рішень у конкретних справах визнав 

конституційність практики «угод про визнання вини», фактично остаточно їх 

легалізувавши. 

Сутність інституту «угоди про визнання вини» можна розкрити через 

такі положення: 

1. В американському кримінальному процесі, як відомо, перед судом 

ніколи не ставилося завдання щодо встановлення об’єктивної (матеріальної) 

істини, тобто: з’ясування всіх фактичних обставин справи; їх юридичної 

кваліфікації; прийняття належного рішення в інтересах абстрактного пуб-

лічного правопорядку (безвідносно до того, на чому наполягають сторони). 

У цьому сенсі функцією американського суду є не неупереджене 

самостійне дослідження у кримінальній справі, а неупереджене вирішення 

суперечки між двома сторонами, що змагаються. 

Звісно, це не означає, що суд є байдужим до істини. Він прагне 

встановити істину, але лише тією мірою, наскільки це є необхідним для того, 

щоб правильно вирішити суперечку. Тобто американський суддя є не 

«дослідник», а «арбітр». 

2. Змагальність визнається в американському процесі більшою 

цінністю, ніж абстрактне прагнення до об’єктивної істини. 

Між принципами об’єктивної істини і змагальності є зворотна 

пропорція: чим меншою мірою суд зобов’язаний шукати істину офіційно, 

тим більшою мірою рух кримінального процесу і доля кримінальної справи 

визначаються процесуальною позицією сторін (ступенем їх активності). 

Суд є пасивним у збиранні доказів. Останні подають сторони, які 

переконують суд у правильності своєї позиції. 

3. За такого підходу відмова однієї із сторін від «змагання» зі своїм 

процесуальним опонентом має зв’язувати суд під час прийняття ним рішення 

по суті справи (йдеться про певну подібність цивільних процесуальних 

відмови від позову і визнання позову). 

Якщо від кримінального переслідування відмовляється сторона 

обвинувачення, то суд не вправі постановити обвинувальний вирок навіть у 

тому разі, якщо він переконаний у його повній обґрунтованості. 

І навпаки, якщо обвинувачений визнає себе винним, то суд, 

переконавшись у добровільності визнання, зобов’язаний винести 

обвинувальний вирок і призначити покарання без проведення судового 

слідства (навіть у скороченому обсязі). 

4. Саме така ситуація становить зміст відомого англосаксонського 

інституту «оголошення себе винуватим», про що вже йшлося. Переважну 

кількість обвинувальних вироків постановляють не в результаті успішного 

доказування з боку сторони обвинувачення, а лише тому, що на початку 

судового розгляду обвинувачений відповів «так» на запитання головуючого: 

"Чи визнаєте Ви себе винним у пред'явлених пунктах обвинувачення?" 
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5. Таке трактування змагальності в цілому та інститут «оголошення 

себе винуватим» і породили специфічний феномен судочинства – «угоди про 

визнання». 

Оскільки визнання особою вини повністю позбавляє обвинувачення від 

тягаря доказування і абсолютно зв’язує суд, то за відсутності суворо 

формалізованого попереднього провадження (де справу веде слідчий суддя, 

слідчий тощо) ніхто не заважає обвинуваченню і захисту «домовитися» 

таким чином, щоб обвинувачений визнав себе винуватим і був підданий 

кримінальному покаранню в обмін на певні «пільги», наприклад: виключення 

із обвинувального акта окремих епізодів обвинувачення; більш м’яку 

(пільгову) кваліфікацію злочину тощо. 

Оскільки суд зв’язаний не тільки визнанням вини, а й межами 

пред’явленого обвинувачення, то сторони за наявності «угоди» гарантують 

для себе певні процесуальні та матеріально-правові блага, хоча і в 

«компромісному» варіанті. 

Часто до перемовин між сторонами залучаються і судді. Суд до 

укладання угоди не повинен називати обвинуваченому міру покарання. 

Інакше визнання ним вини розцінюватиметься як таке, що здійснено під 

тиском, а отже, і як юридично нікчемне. 

В юридичній літературі вважають, що «угоди про визнання» є лише 

частковим звільненням від кримінального переслідування, бо особа легально 

звільняється від переслідування за вчинення інших злочинів (за винятком 

тих, за які вона переслідується в класичному порядку). 

Окрім того, обвинувачений не усуває шкідливих наслідків вчинених 

діянь. Особа лише полегшує обвинуваченню притягнення «себе» до 

відповідальності за вчинення певних злочинів, за що отримує від нього щось 

на зразок «індульгенції» за інші злочини. 

У кримінальному процесуальному кодексі України передбачено 

декілька особливих порядків провадження. Вони об’єднані у восьмому 

розділі кодексу. Перший особливий порядок провадження, який 

регламентується кодексом – кримінальне провадження на підставі угод. 

В кримінальному провадженні можуть бути укладені такі види угод: 

1) угода про примирення між потерпілим та підозрюваним, 

обвинуваченим; 

2) угода між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про 

визнання винуватості.  

Угода про примирення 

Порядок ініціювання і укладення угоди наступний. Угода про 

примирення може бути укладена за ініціативою потерпілого чи 

підозрюваного, обвинуваченого. Домовленості стосовно угоди про 

примирення можуть проводитися самостійно потерпілим і підозрюваним, 

обвинуваченим, захисником і представником або за допомогою іншої особи, 

погодженої сторонами (за винятком слідчого, прокурора або судді). Угода 

про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим може бути 

укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої і 
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середньої тяжкості та у кримінальному провадженні у формі приватного 

обвинувачення. 

В угоді про примирення зазначаються її сторони, формулювання 

підозри чи обвинувачення та його правова кваліфікація із зазначенням статті 

(частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, істотні 

для відповідного кримінального провадження обставини, розмір шкоди, 

завданої кримінальним правопорушенням, строк її відшкодування чи перелік 

дій не пов’язаних з відшкодуванням шкоди, які підозрюваний, 

обвинувачений зобов’язані вчинити на користь потерпілого, строк їх 

вчинення, узгоджене покарання та згода сторін на його призначення, 

наслідки укладення та затвердження угоди, наслідки невиконання угоди.  

В угоді зазначається дата її укладення, також угода скріплюється 

підписами сторін. 

Наслідком укладення та затвердження угоди про примирення є:  

а) для підозрюваного, обвинуваченого – обмеження права оскарження 

вироку  

б) для потерпілого – обмеження права оскарження вироку згідно та 

позбавлення права вимагати в подальшому притягнення особи до 

кримінальної відповідальності за відповідне кримінальне правопорушення та 

змінювати розмір вимог про відшкодування шкоди. 

Перед прийняттям рішення про затвердження угоди про примирення 

суд під час судового засідання повинен з’ясувати в обвинуваченого, чи ясно 

він розуміє:  

1) існування у нього права на справедливий судовий розгляд, під час 

якого сторона обвинувачення зобов’язана довести кожну обставину щодо 

кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, а він 

має такі права: 

мовчати і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового 

значення; 

мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги 

безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатися 

самостійно; 

допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подавати 

клопотання про виклик свідків і подавати докази, що свідчать на його 

користь; 

2) наслідки укладення та затвердження угод, передбачені законом; 

3) характер кожного обвинувачення; 

4) вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього 

у випадку затвердження угоди судом.  

Крім того, перед прийняттям рішення про затвердження угоди про 

примирення, суд під час судового засідання повинен з’ясувати у потерпілого, 

чи ясно він розуміє наслідки затвердження угоди передбачені законом.  

Угода про визнання винуватості 

На відміну від угоди про примирення, угода про визнання винуватості 

може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного, 
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обвинуваченого. Угода між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим 

про визнання винуватості може бути укладена у провадженні щодо 

кримінальних проступків, злочинів невеликої тяжкості, злочинів середньої 

тяжкості, тяжких злочинів, та внаслідок яких шкода завдана лише державним 

чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у 

кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не 

допускається. 

Укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може 

ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру і до 

виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.  

У разі недосягнення згоди щодо укладення угоди факт її ініціювання і 

твердження, що були зроблені з метою її досягнення, не можуть розглядатися 

як відмова від обвинувачення або як визнання своєї винуватості. 

Слідчий, прокурор зобов’язані поінформувати підозрюваного, 

потерпілого про їх право на примирення, роз’яснити механізм його реалізації 

та не чинити перешкод в укладенні угоди про примирення.  

У випадку, якщо кримінальне провадження здійснюється щодо кількох 

осіб, які підозрюються, обвинувачуються у вчиненні одного або кількох 

кримінальних правопорушень, і згода щодо укладення угоди досягнута не з 

усіма підозрюваними, угода може бути укладена з одним (кількома) з 

підозрюваних, обвинувачених. Кримінальне провадження щодо особи (осіб), 

з якими досягнуто згоди, підлягає виділенню в окреме провадження.  

У випадку, якщо в кримінальному провадженні беруть участь кілька 

потерпілих від одного кримінального правопорушення, угода може бути 

укладена та затверджена лише з усіма потерпілими.  

У випадку, якщо в кримінальному провадженні беруть участь кілька 

потерпілих від різних кримінальних правопорушень, і згода щодо укладення 

угоди досягнута не з усіма потерпілими, угода може бути укладена з одним 

(кількома) з потерпілих. Кримінальне провадження щодо особи (осіб), яка 

досягла згоди, підлягає виділенню в окреме провадження.  

Прокурор при вирішенні питання про укладення угоди про визнання 

винуватості зобов’язаний враховувати такі обставини: 

1) ступінь та характер сприяння підозрюваного, обвинуваченого у 

проведенні кримінального провадження щодо нього або інших осіб; 

2) характер і тяжкість обвинувачення; 

3) наявність суспільного інтересу в забезпеченні більш швидшого 

досудового розслідування і судового провадження, викритті більшої 

кількості кримінальних правопорушень; 

4) наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи 

припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень або інших більш 

тяжких кримінальних правопорушень.  

В угоді про визнання винуватості зазначаються її сторони, 

формулювання підозри чи обвинувачення та його правова кваліфікація з 

зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну 

відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження 
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обставини, беззастережне визнання підозрюваним, обвинуваченим своєї 

винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, обов’язки 

підозрюваного, обвинуваченого щодо співробітництва у викритті 

кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою (якщо відповідні 

домовленості мали місце), узгоджене покарання та згода підозрюваного, 

обвинуваченого на його призначення, наслідки укладення та затвердження 

угоди, передбачені законом, наслідки невиконання угоди.  

В угоді зазначається дата її укладення та вона скріплюється підписами 

сторін. 

Наслідком укладення та затвердження угоди про визнання винуватості 

для прокурора, підозрюваного, обвинуваченого є обмеження їх права 

оскарження вироку, а для підозрюваного, обвинуваченого також у його 

відмові від здійснення наступних таких прав як право на судовий розгляд, під 

час якого прокурор зобов’язаний довести кожну обставину щодо 

кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, а він 

має такі права; допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, 

також право подавати клопотання про виклик свідків і подавати докази, що 

свідчать на його користь. 

Якщо угоди досягнуто під час досудового розслідування, то 

обвинувальний акт з підписаною сторонами угодою невідкладно 

надсилається до суду. Прокурор має право відкласти направлення до суду 

обвинувального акта з підписаною сторонами угодою до отримання висновку 

експерта або завершення проведення інших слідчих дій, які необхідні для 

збирання та фіксації доказів, що можуть бути втрачені зі спливом часу, або 

які не можливо буде провести пізніше без суттєвої шкоди для їх результату у 

разі відмови суду в затвердженні угоди. 

Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового 

засідання за обов’язкової участі сторін угоди з повідомленням інших 

учасників судового провадження. Відсутність інших учасників судового 

провадження не є перешкодою для розгляду. 

Якщо угоди досягнуто під час судового провадження, то суд 

невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до розгляду 

угоди. 

Перед прийняттям рішення про затвердження угоди про визнання 

винуватості суд під час судового засідання повинен з’ясувати в 

обвинуваченого, чи ясно він розуміє:  

1) існування у нього права на судовий розгляд, під час якого прокурор 

зобов’язаний довести кожну обставину щодо кримінального 

правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, а він має такі права: 

мовчати і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового 

значення; 

мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги 

безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатися 

самостійно; 
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допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подавати 

клопотання про виклик свідків і подавати докази, що свідчать на його 

користь; 

2) наслідки укладення та затвердження угод, передбачені законом; 

3) характер кожного обвинувачення, щодо якого обвинувачений визнає 

себе винуватим; 

4) вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього 

у випадку затвердження угоди судом.  

Суд зобов’язаний переконатися у судовому засіданні, що укладення 

угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування 

насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших 

обставин, ніж ті, які передбачені в угоді. Для з’ясування добровільності 

укладення угоди у разі необхідності суд має право витребовувати документи, 

в тому числі скарги підозрюваного, обвинуваченого, подані ним під час 

кримінального провадження, та рішення за наслідками їх розгляду, а також 

викликати в судове засідання осіб та опитувати їх.  

Суд перевіряє угоду на відповідність закону. Суд відмовляє в 

затвердженні угоди у випадках: 

1) якщо умови угоди суперечать вимогам закону, в тому числі 

допущена неправильна правова кваліфікація кримінального правопорушення, 

яке є більш тяжким ніж те, щодо якого передбачена можливість укладення 

угоди; 

2) якщо умови угоди суттєво не відповідають інтересам суспільства; 

3) якщо умови угоди порушують права, свободи чи інтереси сторін або 

інших осіб; 

4) якщо існують обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не 

було добровільним, або сторони не примирилися; 

5) якщо очевидна неможливість виконання обвинуваченим взятих на 

себе за угодою зобов’язань; 

6) якщо відсутні фактичні підстави для визнання винуватості. 

У такому випадку досудове розслідування або судове провадження 

продовжуються у загальному порядку.  

Повторне звернення з угодою в одному кримінальному провадженні не 

допускається. 

Якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює 

вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру 

покарання. 

Вирок на підставі угоди повинен відповідати загальним вимогам до 

обвинувальних вироків. 

Мотивувальна частина вироку на підставі угоди повинна містити 

тільки: формулювання обвинувачення та статті (частини статті) закону 

України про кримінальну відповідальність, яка передбачає кримінальне 

правопорушення, у вчиненні якого обвинувачувалася особа; відомості про 

укладену угоду, її реквізити, зміст та визначена міра покарання; мотиви, з 
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яких суд виходив при вирішенні питання щодо відповідності угоди вимогам 

закону і ухваленні вироку, та положення закону, якими він керувався. 

У резолютивній частині вироку на підставі угоди повинно міститися 

рішення про затвердження угоди із зазначенням її реквізитів, рішення про 

винуватість особи із зазначенням статті (частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність, рішення про призначення узгодженої 

сторонами міри покарання по кожному з обвинувачень та остаточна міра 

покарання. 

Вирок на підставі угоди може бути оскаржений в порядку 

передбаченому законом.  

У випадку невиконання угоди про примирення або про визнання 

винуватості потерпілий чи прокурор відповідно мають право звернутися до 

суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. 

Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути 

подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до 

кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального 

правопорушення. 

Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, 

розглядається в судовому засіданні за участю сторін угоди з повідомленням 

інших учасників судового провадження. Відсутність інших учасників 

судового провадження не є перешкодою для судового розгляду.  

Суд своєю ухвалою скасовує вирок, яким затверджена угода, якщо 

особа, що звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що засуджений не 

виконав умови угоди. Наслідком скасування вироку є призначення судового 

розгляду в загальному порядку або направлення матеріалів провадження для 

завершення досудового розслідування в загальному порядку у випадку, коли 

угода була ініційована на стадії досудового розслідування.  

Ухвала про скасування вироку, яким була затверджена угода, або про 

відмову у цьому може бути оскаржена в апеляційному порядку.  

Умисне невиконання угоди є підставою для притягнення особи до 

відповідальності, встановленої законом. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

У Кримінальному процесуальному кодексі України передбачено 

декілька особливих порядків провадження. Вони об’єднані у восьмому 

розділі кодексу. Перший особливий порядок провадження, який 

регламентується кодексом – кримінальне провадження на підставі угод. 

В кримінальному провадженні можуть бути укладені такі види угод: 

1) угода про примирення між потерпілим та підозрюваним, 

обвинуваченим; 

2) угода між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про 

визнання винуватості.  
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5. ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО  

ПРОВАДЖЕННЯ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ 

 

Згідно із статистичними даними Верховного Суду України у 2009 році 

в порядку приватного провадження (ст. 27 КПК України) було розглянуто 

8736 скарг громадян, у 2010 році - 10127, у 2011 році - 11045, що свідчить 

про динаміку їх зростання, а отже і потребу розширення приватних засад 

кримінального судочинства. 

Приватне обвинувачення пройшло тривалий історичний розвиток, воно 

присутнє у Руській Правді, Воїнському статуті 1716 року, Статуті 

кримінального судочинства 1864 року, Кримінально-процесуальних 

кодексах, які існували в Україні. Інститут приватного обвинувачення є 

найстарішою формою кримінального процесу і був притаманний всім його 

історичним формам – обвинувальному (змагальному), інквізиційному 

(розшуковому) та змішаному (континентальному). Але з розвитком 

економічних, політичних та соціальних відносин суспільство та держава 

перебирає на себе функцію обвинувачення, тобто відбувається 

трансформація – перехід від приватних засад до публічних, які домінують в 

законодавстві нашої держави. 

Приватне обвинувачення (в матеріальному аспекті) – це надання 

потерпілим відповідному органу звернення (із проханням про притягнення до 

відповідальності) та відомостей про факти щодо наявності суспільно 

небезпечного і протиправного посягання, яке підпадає під конкретний склад 

злочину, з можливістю його вирішення на власний розсуд. У процесуальному 

аспекті приватне обвинувачення – це регламентований законом особливий 

вид кримінально-процесуальної діяльності приватного обвинувача, який 

включає звернення до державних органів із твердженням щодо винуватості 

конкретної особи, подальше підтримання нею обвинувачення у суді, 

збирання доказів винуватості цієї особи та право відмовитися від 

пред’явленого обвинувачення. 

Кримінальний процесуальний кодекс передбачає, що у випадках, коли 

злочин не становить значної суспільної небезпеки кримінальне провадження 

починається лише за заявою потерпілого. Відмова потерпілого, а у випадках, 

передбачених законом, – його представника від обвинувачення є безумовною 

підставою для закриття кримінального провадження у формі приватного 

обвинувачення.  

Кримінальним провадженням у формі приватного обвинувачення є 

провадження, яке може бути розпочате слідчим, прокурором лише на 

підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, 

передбачених: 

1) ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження без 

обтяжуючих обставин), ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 

126 (побої без обтяжуючих обставин), ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством без 

обтяжуючих обставин), ст. 132 (розголошення відомостей про проведення 

медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи 
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іншої невиліковної інфекційної хвороби), ч. 1 ст. 133 (зараження венеричною 

хворобою без обтяжуючих обставин), ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці без 

обтяжуючих обставин), ч. 1 ст. 136 (ненадання допомоги особі, яка перебуває 

в небезпечному для життя стані, без обтяжуючих обставин), ч. 1 ст. 139 

(ненадання допомоги хворому медичним працівником без обтяжуючих 

обставин), ч. 1 ст. 142 (незаконне проведення дослідів над людиною без 

обтяжуючих обставин), ст. 145 (незаконне розголошення лікарської 

таємниці), ч. 1 ст. 152 (зґвалтування без обтяжуючих обставин), ст. 154 

(примушування до вступу в статевий зв’язок), ч. 1 ст. 161 (порушення 

рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або 

ставлення до релігії без обтяжуючих обставин), ч. 1 ст. 162 (порушення 

недоторканності житла без обтяжуючих обставин), ч. 1 ст. 163 (порушення 

таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої 

кореспонденції або іншої особистої кореспонденції, що передаються 

засобами зв’язку або через комп’ютер, без обтяжуючих обставин), ч. 1 ст. 164 

(ухилення від сплати аліментів на утримання дітей без обтяжуючих 

обставин), ч. 1 ст. 165 (ухилення від сплати коштів на утримання 

непрацездатних батьків без обтяжуючих обставин), ч. 1 ст. 168 

(розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) без обтяжуючих 

обставин), ч. 1 ст. 176 (порушення авторського права і суміжних прав), ч. 1 

ст. 177 (порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, 

топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську 

пропозицію), ст. 180 (перешкоджання здійсненню релігійного обряду), ст. 

182 (порушення недоторканності приватного життя), ч. 1 ст. 194 (умисне 

знищення або пошкодження майна без обтяжуючих обставин), ст. 195 

(погроза знищення майна), ст. 197 (порушення обов’язків щодо охорони 

майна), ст. 203-1 (незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, 

матриць, обладнання та сировини для їх виробництва), ч. 1 ст. 206 (протидія 

законній господарській діяльності без обтяжуючих обставин), ст. 219 

(доведення до банкрутства – щодо дій, якими завдано шкоду кредиторам), ст. 

229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового 

найменування, кваліфікованого зазначення походження товару), ст. 231 

(незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що 

становлять комерційну або банківську таємницю), ст. 232 (розголошення 

комерційної або банківської таємниці), ст. 232-1 (незаконне використання 

інсайдерської інформації – щодо дій, якими заподіяно шкоду правам, 

свободам та інтересам окремих громадян або інтересам юридичних осіб), ст. 

232-2 (приховування інформації про діяльність емітента), ч. 1 ст. 355 

(примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань 

без обтяжуючих обставин), ст. 356 (самоправство – щодо дій, якими 

заподіяно шкоду правам та інтересам окремих громадян або інтересам 

власника), ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-

обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, 

комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, без обтяжуючих обставин), ч. 

1 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-
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обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, 

комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені 

особою, яка має право доступу до неї, без обтяжуючих обставин), ст. 364-1 

(зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи 

приватного права незалежно від організаційно-правової форми), ст. 365-1 

(перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного 

права незалежно від організаційно-правової форми), ст. 365-2 (зловживання 

повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального 

кодексу України; 

2) ч. 2 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження за 

обтяжуючих обставин), ч. 2 ст. 126 (побої і мордування за обтяжуючих 

обставин, за виключенням випадків, якщо такі дії вчинені групою осіб), ст. 

128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 

130 (свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження вірусом 

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є 

небезпечною для життя людини), ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або 

викрадення людини без обтяжуючих обставин), частина друга ст. 152 

(зґвалтування, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який 

із злочинів, передбачених ст.ст. 153-155 Кримінального кодексу України), ч. 

1 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним 

способом), ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або 

експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, без 

обтяжуючих обставин), ч. 1 ст. 296 (хуліганство без обтяжуючих обставин), 

ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-

обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, 

комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, за обтяжуючих обставин), ч. 

2 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-

обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, 

комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені 

особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України – 

якщо вони вчинені чоловіком (дружиною) потерпілого; 

3) ст. 185 (крадіжка, крім крадіжки, вчиненої організованою групою), 

ст. 186 (грабіж, крім грабежу, вчиненого організованою групою), ст. 189 

(вимагання, крім вимагання, вчиненого організованою групою, а також 

поєднаного з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи), ст. 190 

(шахрайство, крім шахрайства, вчиненого організованою групою), ст. 191 

(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем, крім вчиненого організованою групою, або шкода 

від якого завдана державним інтересам), ст. 192 (заподіяння майнової шкоди 

шляхом обману або зловживання довірою), чч. 1, 2 ст. 289 (незаконне 

заволодіння транспортним засобом без особливо обтяжуючих обставин), ст. 

357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, 

заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим 

становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України – якщо 

вони вчинені чоловіком (дружиною) потерпілого, іншим близьким родичем 
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чи членом сім’ї потерпілого, або якщо вони вчинені особою, яка щодо 

потерпілого була найманим працівником і завдала шкоду виключно 

власності потерпілого. 

Потерпілий має право подати до слідчого, прокурора, іншої службової 

особи органу, уповноваженого на початок досудового розслідування, заяву 

про вчинення кримінального правопорушення протягом строку давності 

притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення певного 

кримінального правопорушення.  

Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у 

формі приватного обвинувачення може відбуватися на підставі угоди про 

примирення або без неї. 

Якщо в результаті судового розгляду прокурор дійде переконання, що 

пред’явлене особі обвинувачення не підтверджується, він повинен 

відмовитися від обвинувачення і викласти мотиви відмови у своїй постанові, 

яка долучається до матеріалів кримінального провадження. Копія постанови 

надається обвинуваченому, його захиснику, потерпілому, його представнику 

та законним представникам.  

У випадку відмови прокурора від підтримання державного 

обвинувачення в суді головуючий роз’яснює потерпілому його право 

підтримувати обвинувачення в суді. У випадку висловленої згоди потерпілим 

на підтримання обвинувачення в суді головуючий надає потерпілому час, 

необхідний для підготовки до судового розгляду. Потерпілий, який 

погодився підтримувати обвинувачення в суді, користується всіма правами 

сторони обвинувачення під час судового розгляду. Кримінальне провадження 

по відповідному обвинуваченню набуває статусу приватного і здійснюється 

за процедурою приватного обвинувачення. 

Слід також зазначити що у кримінальному провадженні у формі 

приватного обвинувачення може бути укладена угода про примирення між 

потерпілим та підозрюваним.  

 

ВИСНОВКИ ДО ПЯТОГО ПИТАННЯ 

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає, що у 

випадках, коли злочин не становить значної суспільної небезпеки 

кримінальне провадження починається лише за заявою потерпілого. Відмова 

потерпілого, а у випадках, передбачених законом, – його представника від 

обвинувачення є безумовною підставою для закриття кримінального 

провадження у формі приватного обвинувачення.  

 

6. ЗАХИСТ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

ЩОДО ОКРЕМОЇ КАТЕГОРІЇ ОСІБ 

Коли мова йде про кримінальне провадження щодо окремої категорії 

осіб в науці кримінального процесу використовується таке поняття як 

імунітет. 

У чинному кримінально-процесуальному законодавстві України не 

існує офіційно закріпленого терміну «імунітет», але він тривалий час 
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використовується науковцями і практиками, часто зустрічається в юридичній 

літературі. 

Термін «імунітет» як такий має принаймні два значення: медико-

біологічне і власне юридичне. Він походить від латинського immunitаs 

(immunitatis), що означає звільнення від чого-небудь, недоторканність, 

незалежність У біології та медицині імунітетом називають 

несприйнятливість організму до збудників хвороби чи окремих отрут. 

Аналіз розвитку та становлення інституту імунітету дає підстави 

стверджувати про наявність двох моделей інституту парламентської 

недоторканності. Одну з них було започатковано в Англії, а другу – у 

Франції. Слід зауважити, що в колишньому Радянському Союзі, а в наш час і 

в незалежній Україні, було фактично сприйнято саме французьку модель 

парламентської недоторканності. 

ХХ століття в українській правовій думці характеризується активним 

дослідженням проблеми імунітету. Якщо говорити про сучасний 

парламентський імунітет в Україні, то слід згадати Конституцію СРСР від 5 

грудня 1936 року, яку часто називають сталінською. Саме положення ст. 52 

згаданого акта, в якій передбачалося, що депутат Верховної Ради СРСР не 

може бути притягнений до судової відповідальності чи арештований без 

згоди Верховної Ради СРСР, в період між сесіями без згоди Президії 

Верховної Ради СРСР є історичним прообразом сучасного депутатського 

імунітету вже у незалежній Україні. І саме норма про згоду на притягнення 

до кримінальної відповідальності є тим каменем спотикання, щодо якого й 

досі тривають суперечки. 

Імунітетом часто називають непідсудність іноземної держави судам 

іншої держави, а також винятки із юрисдикції акредитуючої держави щодо 

представництв та громадян, які виконують особливі обов’язки від імені 

іноземних держав (глави держав і урядів, дипломати, консули та ін.), а також 

органів та посадових осіб міжнародних організацій. Йдеться про імунітет від 

юрисдикції, яким користуються іноземні держави стосовно дій, вчинених при 

здійсненні публічної влади.  

В сучасній юриспруденції досить поширеним є визначення імунітету як 

права особи або винятку із загальних правил щодо звільнення від певного 

обов’язку чи покарання. На думку В.Г. Даєва, під імунітетом у 

кримінальному процесі слід розуміти, по-перше, звільнення окремих осіб від 

виконання певних процесуальних обов’язків; по-друге, встановлення для 

деяких категорій осіб особливих гарантій обґрунтованості застосування до 

них заходів процесуального примусу або притягнення до відповідальності. 

«Як імунітети постають додаткові гарантії недоторканності і 

невідповідальності особи, – пише В.І. Руднєв, – які означають, що яка-небудь 

особа має більший обсяг або рівень недоторканності і не притягнення до 

відповідальності порівняно з іншими особами».  

Крім представництв і представників іноземних держав, законодавством 

встановлено імунітет окремих категорій громадян України. Відповідно до 

Конституції України статус особливої (підвищеного рівня) недоторканності 
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мають: Президент України, народні депутати України, судді (статті 80, 105, 

111, 126). Імунітети передбачені також для Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, Голови Рахункової палати, Першого заступника і 

заступника Голови, головних контролерів та Секретаря Рахункової палати. 

Отже, існує низка імунітетів громадян України, що становлять складову 

частину їх правового статусу як посадових осіб. 

Окремі аспекти кримінально-процесуальних імунітетів традиційно є 

предметом дослідження інших юридичних наук, передусім, конституційного 

та міжнародного права. Ці науки розробляють власний аспект даної 

проблеми, спеціалізуючись на вивченні особливих, не властивих 

кримінальному процесу сторін. Інакше кажучи, кожна наука вивчає одну із 

сторін (аспектів) розглядуваного явища, що закономірно стає предметом її 

дослідження, виходячи з поставленої мети і використовуючи власну 

методологію тощо. Для правильного вирішення обговорюваного тут питання 

важливо звернути увагу і на ту обставину, що різні науки хоча і розробляють 

зазначену проблему, але вони не в змозі вирішити всі питання, пов’язані із 

існуванням правових норм про імунітет саме в кримінальному судочинстві. 

Внаслідок цих причин існують розбіжності і в термінології. Ідеальною 

була б ситуація, коли одне поняття позначається одним і тим же терміном. 

Однак, як вже зазначалося, в науці міжнародного права досліджуваний 

інститут дістав назву «дипломатичні імунітети і привілеї», іноді говорять про 

«дипломатичний імунітет», в конституційному праві використовується 

термін «депутатська недоторканність» та ін. «Наявність у чинних законах 

численних різноманітних термінологічних одиниць, – пише В.М.Савицький, 

– що збігаються за своїм значенням, вносить безлад у правозастосування. 

Крім того, невизначеність юридичних найменувань безпосередньо 

відбивається на наукових дослідженнях, породжуючи схоластичні суперечки. 

Вона проникає і в середовище практиків, укорінюючись в їх лексиконі 

досить міцно і надовго, не дивлячись на подальші уточнення окремих норм… 

Для правильного розуміння і застосування права в цілому ідеальним було б 

становище, коли знак-термін, що використовується в одній галузі 

законодавства, семантично був би однозначний («симетричний») при 

використанні його в інших галузях. Але з багатьох причин це нереально…».  

Необхідно звернути увагу і на питання чи є терміни «імунітет» 

«привілей» тотожними, чи вони означають різні поняття і в якому зв’язку 

перебувають між собою. Здається, що вони мають певну схожість, якщо 

говорити про власне юридичний статус особи (утворюють винятки з 

принципу рівності всіх перед законом і судом та ін.). Якщо вести мову про 

те, як привілеї та імунітети впливають на фактичне положення особи, то 

очевидно, що імунітети покликані запобігти погіршенню становища особи 

(запобігти обмеженню прав його суб’єкта чи покладенню на нього 

обтяжливого обов’язку), а привілеї покращують існуюче становище особи, 

даючи можливість користуватися додатковими благами. Беручи до уваги 

наведене вище, названі терміни слід вважати нетотожними, такими, що 

означають різні поняття; їх слід вважати видовими поняттями стосовно 
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певного родового поняття. На думку І.С. Морозової таким родовим поняттям 

є пільги в їх юридичному розумінні. 

Якщо звернутися до норм відповідних міжнародних договорів, що 

передбачають привілеї та імунітети тих чи інших осіб, наприклад, до 

Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 р., то стане зрозумілим, 

що норми про імунітети та привілеї саме в кримінальному судочинстві є 

лише складовою частиною відповідного правового інституту міжнародного 

права. Тобто, міжнародно-правові норми передбачають, так би мовити, 

загальні, спільні для всіх держав-учасниць Віденської конвенції положення, 

які, в свою чергу, повинні знайти відображення в національному 

законодавстві кожної країни з урахуванням специфіки її правової системи.  

Конституційний Суд України встановив: ―Вирішуючи питання щодо 

недоторканності певних посадових осіб, необхідно виходити з того, що 

встановлення додаткових порівняно з недоторканністю особи (стаття 29 

Конституції України) гарантій недоторканності для окремих категорій 

державних посадових осіб має на меті створення належних умов для 

виконання покладених на них державою обов’язків та захист від незаконного 

втручання в їх діяльність‖. 

Поряд з цим необхідно згадати і про те, що інститут імунітету 

зазначених осіб має відігравати певну роль у реалізації принципу поділу 

влад. 

Призначення імунітетів і привілеїв, передбачених нормами 

міжнародних договорів, полягає у створенні сприятливої обстановки в сфері 

міжнародних відносин і забезпеченні належних умов для здійснення 

відповідними представництвами та особами покладених на них функцій. Слід 

відмітити, що за ст. 18 Конституції України зовнішньополітична діяльність 

України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки 

шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами 

міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами 

міжнародного права. 

Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального 

провадження: 

1) народні депутати України; 

2) судді Конституційного Суду України, професійні судді, а також 

присяжні і народні засідателі на час здійснення ними правосуддя; 

3) кандидати у Президенти України; 

4) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 

5) Голова Рахункової палати, його перший заступник, заступник, 

головного контролера та секретаря Рахункової палати; 

6) депутати місцевої ради; 

7) адвокати; 

8) Генеральний прокурора України, його заступника. 

Передбачається спеціальний порядок повідомлення про підозру 

зазначеним категоріям осіб відповідно до якого письмове повідомлення про 

підозру здійснюється: 
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1) адвокату, депутату місцевої ради – Генеральним прокурором 

України, його заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, 

області, міст Києва або Севастополя в межах його повноважень;  

2) народному депутату України, професійному судді, судді 

Конституційного Суду України, присяжному та засідателю на час здійснення 

ними правосуддя, кандидату у Президенти України, Уповноваженому 

Верховної Ради України з прав людини, Голові Рахункової палати, його 

першому заступнику, заступнику, головному контролеру, секретарю 

Рахункової палати – Генеральним прокурором України;  

3) Генеральному прокурору України – заступником Генерального 

прокурора України; 

4) заступникам Генерального прокурора України – Генеральним 

прокурором України. 

Затримання судді, народного депутата України або обрання стосовно 

них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього 

арешту до ухвалення обвинувального вироку судом може бути здійснено 

лише за згодою Верховної Ради України.  

Про застосування запобіжного заходу, ухвалення вироку 

повідомляються:  

1) щодо адвокатів – відповідні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії 

адвокатури; 

2) щодо інших категорій осіб, – органи і службові особи, які їх обрали 

чи призначили або відповідають за заміщення їхніх посад. 

 

ВИСНОВКИ ДО ШОСТОГО ПИТАННЯ 

Особами, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального 

провадження, є: народні депутати України; судді Конституційного Суду 

України, професійні судді, а також присяжні і народні засідателі на час 

здійснення ними правосуддя; кандидати у Президенти України; 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; Голова Рахункової 

палати, його перший заступник, заступник, головного контролера та 

секретаря Рахункової палати; депутати місцевої ради; адвокати; Генеральний 

прокурора України, його заступники. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Кримінальний процес Україні має диференційовані форми 

провадження, без яких було б неможливо ефективно забезпечувати 

дотримання прав окремих категорій громадян при здійсненні правосуддя. 

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає декілька особливих 

порядків провадження (Розділ VI): 

- кримінальне провадження на підставі угод (Глава 35); 

- кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення (Глава 

36); 

- кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб (Глава 37); 
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- кримінальне провадження щодо неповнолітніх (Глава 38); 

- кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру (Глава39); 

- кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять 

державну таємницю (Глава 40); 

- кримінальне провадження на території дипломатичних 

представництв, консульських установ України, на повітряному, морському 

чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з 

розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, 

розташованого в Україні (Глава 41). 

Кримінальне провадження на підставі угод є новим для кримінального 

процесу України, але такий інститут існує у всіх цивілізованих країнах (у 

Росії така практика з’явилася в 2009 році). Передбачаються такі види угод: 

1) угода про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим; 

2) угода між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання 

винуватості. Угоди покликані підвищити ефективність правосуддя, так для 

обвинуваченого легше визнати вину, коли заперечувати її під вагою доказів 

немає сенсу, і отримати менший строк при цьому заощадивши гроші на 

адвоката. Слідчому це дасть можливість зосередитися на розкритті справді 

серйозних злочинів. Угоду затверджує суд, який зобов’язано перевірить, що 

обвинуваченому ніхто не погрожував. Крім того це є додатковою гарантією 

законності і виконання угоди. 

Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення дає 

можливість значно заощадити ресурси правоохоронних органів через те, що 

дає можливість починати провадження по визначеним законом злочинам, які 

не становлять значної суспільної небезпеки лише у випадках звернення 

громадян. 

Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб надає додаткові 

гарантії захисту прав окремим посадовим особам, які займають особливо 

важливі державні посади, у зв’язку з чим потребують додаткового захисту 

від втручання у професійну діяльність. 

Специфіка організації розслідування кримінальних справ щодо 

злочинів неповнолітніх визначається особливостями пов'язаними з віковим, 

фізичним та психічним станом обвинувачених, значної частини свідків та 

потерпілих, що обумовлено негативними моментами їх морального розвитку, 

соціальною, правовою незрілістю та іншими факторами. Участь захисника у 

справі про злочин неповнолітнього є обов’язковою. Захисник повинен 

приймати активну участь у досудовому слідстві і суді, та слідкувати за 

чітким дотриманням прав неповнолітньої особи. 

Особливості провадження у кримінальних справах про застосування 

примусових заходів медичного характеру характеризуються тим, що у 

справах є обов'язковим провадження досудового слідства, участь захисника і 

провадження експертизи.  

Кримінально-процесуальне законодавство надає певні можливості для 

захисту порушених прав особи, адже із вчиненням конкретного злочину 
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можуть порушуватись законні права і свободи певних осіб. Одним із таких 

інструментів захисту порушених злочином майнових прав потерпілого є 

передбачене у ст. 28 КПК України право на пред’явлення і вирішення 

цивільного позову в кримінальному процесі.  

Після визнання особи цивільним позивачем і роз'яснення прав повинна 

бути забезпечена можливість їхньої реалізації. Відповідно до діючого Закону 

(ст. 50 КПК), цивільний позивач вправі мати свого представника. Такою 

особою, що представляє інтереси в ході розслідування кримінальної справи й 

у суді можуть бути адвокати. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Кримінальний процес Україні передбачає диференційовані форми 

провадження, без яких було б неможливо ефективно забезпечувати 

дотримання прав окремих категорій громадян при здійсненні правосуддя. Ці 

особливі форми провадження є абсолютно необхідними у кримінальному 

процесі. Вони дають можливість застосувати у необхідних випадках 

спеціальний порядок провадження, що є додатковою гарантією захисту прав 

громадян, а також спрощують провадження, завдяки чому значно 

підвищується ефективність процесуального закону і поліпшується якість 

правосуддя в Україні. 

Питання диференційованих форм кримінальних проваджень 

врегульвано чинним кримінальним процесуальним законодавством України, 

яке студентам необхідно досконало знати, щоб визначитись із можливостями 

захисної діяльності.  

 


